
ST/DZP/11/2012 

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół  

Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II 

W Górnie, 36-051 Górno 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 2 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku 

(ST/DZP/11/2012) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  

Na podstawie otrzymanych zapytań zamawiający udziela wyjaśnień dot. treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku. 

 

 

Pakiet nr 1, poz. 12 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły w rozmiarze 0,6 x 25 ? 

Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.  

 

Pakiet nr 1, poz. 22-24 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach kaniul pakowanych a’100 szt. z 

przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp. Zamawiającego:  
Odpowiedź jest zawarta w §3 SIWZ.  

 

Pakiet nr 1, poz. 30 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji masek trzywarstwowych? 

Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

Pakiet nr 1, poz. 37 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji papieru o długości 25 m z przeliczeniem 

ilości i zaokrągleniem do pełnej ilości sztuk? 

Odp. Zamawiającego:  
Odpowiedź jest zawarta w §3 SIWZ.  

 

Pakiet nr 1, poz. 39 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji papieru o długości 20 m z przeliczeniem 

ilości i zaokrągleniem do pełnej ilości sztuk? 

Odp. Zamawiającego:  
Odpowiedź jest zawarta w §3 SIWZ.  

 

Pakiet nr 1, poz. 48 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji przyrządów „motylek” pakowanych 

a’100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp. Zamawiającego:  
Odpowiedź jest zawarta w §3 SIWZ.  

 

Pakiet nr 1, poz. 53 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji strzykawek do TBC pakowanych a’100 

szt. z przeliczeniem ilości opakowań? 

Odp. Zamawiającego:  
Odpowiedź jest zawarta w §3 SIWZ.  

Pytanie dotyczące treści SIWZ: 



Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 

trzech lub czterech miejsc po przecinku? 

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt 

UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po 

przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny 

wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, 

końcówki czy szkiełka)”. 

Odp. Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

Zamawiający zgodnie z §3 dopuszcza możliwość przeliczenia asortymentu będącego przedmiotem 

zamówienia wg. dostępnych na rynku opakowań, więc nie widzimy powodu do rozliczenia 

dokładniejszego niż 2 miejsca po przecinku. 

  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z zadania nr 4: 

Dotyczy pozycji nr 4; 13; 17; 18; 30 oraz 31 

Prosimy o wyłączenie pozycji 4; 13; 17; 18; 30 oraz 31 do osobnego pakietu z uwagi na 

niejednorodność zamawianego asortymentu, co powoduje utrudnienie uczciwej konkurencji. 

Zbudowanie pakietu składającego się z produktów różnych producentów w takim zestawieniu 

ogranicza szansę złożenia oferty różnym oferentom a przez to preferuje wybrane firmy. Podzielenie 

pakietu według zaproponowanego przez nas schematu jest uzasadnione z punktu widzenia 

ekonomicznego.  

Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

Dotyczy pozycji nr 21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek dwustronnie matowionych  po jednej 

stronie? 

Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

Dotyczy pozycji nr 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodennej, 

z PS? 

Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

Dotyczy pozycji nr 29 

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych 

wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem 

czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm i pojemności użytkowej 

4 ml a pojemności całkowitej 5 ml? 

Odp. Zamawiającego:  
Tak, ale o pojemności całkowite 5 ml. 

 

Pytania dotyczące umowy 

Pytanie 1 

Prosimy o zmianę §5 ust. 8 projektu umowy na następujący 

 8. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 5% ceny 

umowy brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy 

z jego winy. 

Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Wnosimy o zmianę §5 ust. 5,6 na: 



 5. Jeżeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, że wyroby nie odpowiadają wymaganej 

jakości, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie obowiązany niezwłocznie 

dostosować jakość wyrobów do żądanej. W przypadku powtarzających się dwukrotnie kolejno po 

sobie dostaw wyrobów o nieodpowiedniej jakości i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 

usunięcia wad Zamawiający może odstąpić od umowy. 

6. W przypadku dwukrotnego następującego kolejno po sobie nie wykonania dostawy przez 

Wykonawcę w sposób zgodny z umową, w tym niedostarczania towaru w ustalonych dniach, 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z terminem natychmiastowym po 

bezskutecznym wezwaniu do spełnienia świadczenia zgodnego z umową 

oraz §9 ust.1 pkt. c) i d) na: 

c) Wykonawca pomimo wezwania do spełnienia świadczenia zgodnego z umową dwukrotnie kolejno 

po sobie nie wykonuje zadania zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, 

d) Wykonawca pomimo wezwania do spełnienia świadczenia zgodnego z umową dwukrotnie kolejno 

po sobie nie dostarcza towaru w ustalonych dniach, bądź dostarczany towar nie posiada odpowiednich 

terminów przydatności do użycia, 

Odp. Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

 

 

 

Górno, dn. 13.12.2012  r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


