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Wałbrzych, dnia 02/03.2020r.
DZPZ-530-Zp/9/PN-9/20
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa: Fiksatory do siatek, czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego
aspiratora, dren Kher, worki laparaskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do
termolezji, rurki tracheotomijne, rurki intubacyjne, rurka ustno-gardłowa, linia próbkująca do
monitorowania stężenia gazów, zestaw do przetaczania krwi, czujnik SpO2, odczynniki do analizatora
parametrów krytycznych, zestawy współpracujące z pompami objętościowymi, elektrody do
koagulacji, sprzęt do fakoemulsyfikacji, szczotka do mycia rąk, proteza kości sklepienia czaszki”.Zp/9/PN-9/20
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 6
Wniosek w sprawie zmiany zapisów SIWZ
ad pakiet nr 6 dreny z filtrem do przechwytywania kości
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tym pakiecie równoważnych drenów
z filtrem do przechwytywania kości o następujących parametrach:
,,ergonomiczna rączka z wbudowanym wymiennym filtrem, 3 odłączalne wymienne końcówki ssące:
jedna prosta o długości 25cm, 2 zagięte o długości 15 i 25 cm (o średnicy wewn. min. 5,7mm), w
zestawie dodatkowy wymienny filtr i dren o długości min. 250cm i średnicy wewn. min. 6,5 mm,
opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia/papier”
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 6
Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie były trzy wymienne końcówki: długa prosta, długa zagięta
i krótka zagięta?
Odp.: Zamawiający wymaga wszystkie końcówki.
Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający wymaga rurki silikonowanej?
Odp.: Zamawiający wymaga.
Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej?
Odp.: Zamawiający wymaga.
Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?
Odp.: Zamawiający wymaga.
Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 10
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Czy Zamawiający wymaga rurek ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia dookoła
rurki?
Odp.: Zamawiający wymaga ostatniego znacznika nad mankietem w postaci grubego
pierścienia wokół rurki.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 10
Czy Zamawiający w rurkach z mankietem wymaga oznaczenia średnicy mankietu na baloniku
kontrolnym?
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 10
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?
Odp.: Zamawiający wymaga.
Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 14
Czujnik jednorazowy saturacji w technologii Masimo SET, LNCS Neo- dla noworodków poniżej 3 kg
kompatybilny z kablem połączeniowym LNCS.
Ile pinów na konektorze powinien posiadać czujnik?
- 7 (Przestarzały Standard)
- 9 (Standard)
- 11 (najnowsza wersja Masimo Oximax)
Odp.: Zamawiający wymaga 9 pinów.
Pytanie 10. Dotyczy zał. Nr 3 „Projekt umowy” - §4 pkt. 2 (dla zadania nr 15)
Czy Zamawiający dopuści 3 miesięczny termin ważności odczynników przy możliwości złożenia co
rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie? Analizator pracuje jedynie na
materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności (30 dni na pokładzie
analizatora), co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających
nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem
dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych.
Odp.: Zamawiający dopuszcza 3 miesięczny termin ważności odczynników (dla pakietu nr 15).
Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 6:
Prosimy o wyłączenie poz. 6 spod oceny dotyczącej terminu dostawy.
Protezy kości sklepienia czaszki wykonywane są na indywidulane zlecenie i termin wykonania w
przedziale 2-5dni jest mało realny. Termin uzależniony jest od wykonania formy, a następnie od
wykonania protezy (wykonanej na podstawie formy)
Odp.: Zamawiający dopuszcza termin dostawy do 14 dni.
Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 6:
Zważywszy, że w przypadku ubytku kości czaszki o znacznej powierzchni (ponad 80 cm2), jedna sztuka
protezy kości czaszki często nie jest wystarczająca, co skutkuje potrzebą zastosowania dwóch sztuk
protez; czy Zamawiający dopuszcza zakup dwóch protez kości czaszki (stanowiących przedmiot
zamówienia w pakiecie nr 20 poz.6) do jednego zabiegu w przypadku ubytku kości czaszki o
powierzchni przekraczającej 80 cm2?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza zakup dwóch protez kości czaszki w przypadku ubytku kości
czaszki o powierzchni przekraczającej 80 cm2.
Pytanie 13. Dotyczy projektu umowy:
1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu
wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy? Odp.: Terminy podane są w dniach kalendarzowych.
2. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy na cito z 48 godzin do 72 godzin?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno
zamówiony?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania numeru pakietu na fakturze?
Odp.: Zamawiający nie odstąpi.
5. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w
ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej
samej cenie?
Odp.: w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych
w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej
samej cenie tylko w przypadku każdorazowej ich akceptacji przez Zamawiającego.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę par. 9 pkt 3 umowy i dodanie słów: ”po uprzednim
wezwaniu wykonawcy”?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
7. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odp.: Zamawiający zapisał taką możliwość w zał. Nr 3 do SIWZ - § 6 pkt 6
8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3%
zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy
oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 18:
Czy zamawiający dopuści zestawy , nie zawierające w swojej konfiguracji rozwórki?
Odp.: Zamawiający dopuści.
Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 18:
Czy zamawiający zaakceptuje w konfiguracji obu zestawów 1 sztukę kaniuli 27g zagiętej (zamiast 2
sztuk) ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty dostarczenia towaru i
otrzymania faktury?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
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„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża
na to zgodę, z tym jednak zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Zamawiający zobowiązuje się
zamówić towar o wartości min. 80% wartości określonej w umowie i w tym zakresie Wykonawcy
przysługuje roszczenie o realizację umowy.”.
Uzasadnienie:
Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną wartość zamówień, którą zrealizuje bez względu
na okoliczności. W przeciwnym wypadku Wykonawcy mieliby duże trudności z przedłożeniem ofert.
Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości umowy umożliwi mu
lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również korzystniejsze dla Zamawiającego skalkulowanie
ceny ofertowej. Ponadto umowa powinna gwarantować Wykonawcy roszczenie o realizację umowy
we wskazanym zakresie.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 18. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §4 ust. 3-4 i ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:
a) dla zamówień bieżących – do ...................... dni roboczych, liczony od momentu przyjęcia
zamówienia
b) dla zamówień na cito - do 48 godzin roboczych.
4. W przypadku zawinionego wyłącznie przez Wykonawcę niezrealizowania zamówienia w terminie o
którym mowa w ust. 3 pkt. a i b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne,
różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.
(…).
7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego
wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia wad ilościowych przez
Zamawiającego, a w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania wadliwego towaru – w przypadku
wad jakościowych.”.
Uzasadnienie:
Wykonawca prosi o zastrzeżenie terminów realizacji w godzinach i dniach roboczych, bowiem
Wykonawca nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy, zaś termin na realizację zamówienia
powinien być tożsamy niezależnie od daty jego wpływu do Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca prosi,
by termin na wymianę towaru wadliwego w zakresie wad jakościowych liczony był od daty
otrzymania wadliwego towaru, bowiem rozpatrzenie reklamacji jakościowej wymaga co do zasady
naocznego zbadania reklamowanego produktu.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 19. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §5 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towaru wyszczególnionego w ofercie
przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.”.
Uzasadnienie:
Podatek VAT jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem, ponadto Wykonawca
nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Tym samym, nowa cena brutto powinna
obowiązywać z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę VAT niezależnie
dodatkowych czynności stron w tym zakresie. Tym samym Wykonawca może zagwarantować stałość
cen jedynie w odniesieniu do cen netto towaru objętego przedmiotem umowy.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
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Pytanie 20. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).”.
Uzasadnienie:
- Zgodnie z art. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych,
których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018
r. Prawo przedsiębiorców oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1
ustawy Prawo przedsiębiorców. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. jednostka sektora finansów publicznych – w związku z art. 9
pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W związku z powyższym, w razie
opóźnienia się Zamawiającego w zapłacie należności wynikającej z umowy, Wykonawcy należą się
odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 21. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §6 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiednio zmieniona cena brutto
obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę, bez konieczności zawarcia
aneksu do umowy.”.
Uzasadnienie:
Jak wskazywano powyżej, podatek VAT jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie
płatnikiem, ponadto Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Tym samym,
nowa cena brutto powinna obowiązywać z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
VAT niezależnie dodatkowych czynności stron w tym zakresie.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 22. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §8 ust. 1-3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
1) 1 % wartości netto niewykonanej dostawy - za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru ;
2) 10 % wartości netto od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wartości netto niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 8 ust.1.”.
Uzasadnienie:
- Kara umowna może być uiszczona wyłącznie wówczas, gdy nieterminowa lub nieprawidłowa
realizacja umowy wynika z winy Wykonawcy, a nie np. działania osób trzecich, siły wyższej lub nawet
Zamawiającego – Wykonawca nie ma bowiem żadnego wpływu na te zdarzenia i okoliczności; z tego
względu kara za nieterminową realizację powinna dotyczyć tylko „zwłoki” (opóźnienie zawinione) a
nie „opóźnienia” (każdy przypadek niedochowania terminu);
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- Kary umowne powinny być naliczane od wartości netto, bowiem stawka podatku VAT stanowi daninę
publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem, wobec czego wartość ta nie stanowi dla
Wykonawcy zysku;
- Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych
powinno być zastrzeżone dla każdej ze Stron umowy – dla realizacji postulatu równowagi
kontraktowej.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 23. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie
w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nienależyte
wykonanie umowy jest wynikiem wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą
umowę w trybie natychmiastowym.”.
Uzasadnienie:
Umowa na czas określony powinna co do zasady obowiązywać przez okres, na jaki została zawarta,
wobec czego jej rozwiązanie – szczególnie w odniesieniu do umowy zawartej w trybie przepisów
ustawy PZP – powinno stanowić swoistą ostateczność i być zastrzeżone jedynie na wyjątkowe
okoliczności. Ponadto, zakończenie stosunku umownego przed pierwotnie określonym terminem
obowiązywania umowy w trybie jednostronnym i bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno
dotyczyć jedynie przypadków zawinionych uchybień postanowieniom umowy przez kontrahenta.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 24. Dotyczy załącznika 3b, wzór umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie treści §11 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §6 ust. 6 umowy.”.
Uzasadnienie:
Powyższa zmiana stanowi konsekwencję propozycji zmian do treści §6 ust. 6 projektu umowy.
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści dren z filtrem do przechwytywania kości z dodatkowym drenem CH30 o
średnicy wew. 6,4mm i zew. 10,1mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga dren o średn. wew. 5,7 mm i zew. 8,1 .
Zamawiający dopuszcza dodatkowy dren o średn. wew. 6,4 mm i zew. 10,1 mm.
Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 11:
Czy zamawiający dopuści Rurkę ustno – gardłową w rozmiarach od 40mm do 120 mm?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-15:
Prosimy o potwierdzenie, że rurki mają posiadać znacznik głębokości wprowadzenia w postaci
wyraźnego czarnego znacznika widocznego z każdej strony rurki (szeroki pierścień lub szeroka
końcówka rurki, idące wokół pełnego obwodu rurki).
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Odp.: Zamawiający wymaga ostatniego znacznika nad mankietem w postaci grubego
pierścienia wokół rurki.
Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-7:
1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować w ramach niniejszych pozycji rurki zarówno w wersji
z mankietem, jak i bez niego, celem możliwości wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.
Odp.: Zamawiający potwierdza.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w zaoferowanych rurkach, mankiet, szczególnie w rozmiarach
dziecięcych, nie może zwiększać średnicy rurki.
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:
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Odp.: Zamawiający wymaga średnicy wew. 5,7 mm a zew. 8,1 mm.
Zamawiający dopuszcza dren dodatkowy o średnicy wew. 6,4 mm a zew. 10,1 mm.
Pytanie 30. Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 1-7:

Odp.: 1. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Odp.: 2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 31. Dotyczy Pakiet nr 9 poz. 8-14:

Odp.: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 32. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1-15:

Odp.: 1. Zamawiający potwierdza.
Odp.: 2. Zamawiający wymaga czytelnego oznaczenia na korpusie rurki.
Pytanie 33. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1-7:
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Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 34. Dotyczy Pakiet nr 11 poz. 1:

Odp.: 1. Zamawiający dopuszcza.
Odp.: 2. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 35. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu khera w rozmiarze 9, zamiast rozmiaru 8.
Odp.: Zamawiający dopuszcza dren w rozmiarze 9.
Pytanie 36. Dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1-15:
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wymaga dodatkowego łącznika ISO 15mm,
kodowanego kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania, zgodnie z normą PNEN ISO 8836:2014-12.
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 37. Dotyczy Pakiet nr 12:
Prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia ilości produktów na opakowania zbiorcze pakowane
po 30 sztuk.
Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganej ilości.
Pytanie 38. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania drenów lateksowych pokrytych silikonem ?
Odp.: Zamawiający wymaga drenów pokrytych silikonem.
Pytanie 39. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania drenów o długości 38cmx16cm?
Odp.: Zamawiający wymaga drenów Khera od nr 8 do nr 18.
Pytanie 40.
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego
odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”,
które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu,
ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza
towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.
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Pytanie 41.
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy
rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia
zgodności towaru z zamówieniem?
Odp.: Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik lub osoba
upoważniona) rozładował dostarczony towar oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności
towaru z zamówieniem.
Pytanie 42.
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu
Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie
wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami
medycznymi.
Odp.: Zamawiający informuje, że § 4 ust. 1 projektu umowy brzmi:
„Towar, o którym mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w
opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w
zamówieniach składanych przez Zamawiającego”.
Pytanie 43.
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami
medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą
wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami
niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że
zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz
przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza
towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta a w szczególności
nieskażonego, bez zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
Pytanie 44.
Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym
Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie
posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do
wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada
na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych,
produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu
światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.
Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy na Wykonawcy ciąży
obowiązek dostawy towaru. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.
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