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Wałbrzych, dnia 16.10.2020r.
DZPZ-530-Zp/54/PN-51/20

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy materiałów medycznych - Zp/54/PN-51/20.
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, dot. pakietu nr 3, poz. 4
Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 10L o wysokości 30cm, pozostałe
wymagania zgodnie z SIWZ.
Wysokość pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na jego walory
użytkowe. Zaproponowany pojemnik jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej.
Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest
obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego
umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór
najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami
publicznymi.
W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem
podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki o wysokości 30cm.
Pytanie 2, dot. zapisów SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odp. Tak.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 2 poz. 1
Sterylna osłona na uchwyt do lampy operacyjnej
Prosimy o dopuszczenie produktu: Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza
120mm i głębokości 150mm. Otwór o średnicy 15mm – zapobiegający spadaniu.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 8 poz. 1 i 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Elektroda do zewnętrznej defibrylacji, synchronizacji
kardiowersji, stymulacji mięśnia sercowego, monitorowania EKG dla dorosłych i dla dzieci.
Kompatybilna z defibrylatorem Lifepak 15, 12 i 20. Czytelna instrukcja graficzna określająca
dokładne usytuowanie elektrod. Elektrody 1x użytku. Elektrody posiadające rozwiązanie Technika
gradientowa to sposób nanoszenia mieszaniny srebra i chlorku srebra (Ag/AgCl) na elektrody MediTrace™ Cadence, pozwalający na bardziej równomierny rozkład prądu przepływającego przez
elektrodę podczas defibrylacji . Termogram elektrody Medi-Trace™ Cadence wyraźnie obrazuje
korzyść płynącą z bardziej równomiernego rozłożenia przepływu prądu, dzięki czemu zmniejsza się
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ryzyko uszkodzenia skóry w porównaniu z elektrodami nie wykonanymi z użyciem techniki
gradientowej. Elektrody Medi-Trace™ Cadence nie wykazują obszarów o zwiększonej koncentracji
energii (tzw. „gorące punkty”), w których może dochodzić do uszkodzenia skóry – System
zapobiegający poparzeniu pacjenta przy stosowaniu wysokiej energii defibrylacji

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 serwety o wymiarach 50x60m z
otworem 6x8cm, na opakowaniu której znajdują się 4 etykiety typu TAG do wklejania do
dokumentacji medycznej, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6, dot. pakietu nr 10, poz. 1 i 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do tlenoterapii do wysokiej koncentracji tlenu z
rezerwuarem 1l dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w
postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania
maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o długości 200cm,
zakończony uniwersalnymi łącznikami, wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani
ftalanów. Maska z rezerwuarem czysta mikrobiologicznie.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga maski do podawania tlenu z
rezerwuarem dla dorosłych w rozmiarze L, XL.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 10, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pediatrycznych masek do tlenoterapii do wysokiej
koncentracji tlenu z rezerwuarem 1l bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają
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regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości
dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyzgięciowy) o
długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, wykonana z medycznego PVC nie zawiera
lateksu, ani ftalanów. Maska z rezerwuarem czysta mikrobiologicznie.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga maski do podawania tlenu z
rezerwuarem dla dzieci w rozmiarze M.
Pytanie 8, dot. pakietu nr 10, poz. 1-3
Czy Zamawiający wymaga aby maski do podawania tlenu były bez zawartości DEHP ?
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 9, dot. pakietu nr 10, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem mikrobiologicznie czystą?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga maski do podawania tlenu z
rezerwuarem o parametrach: maska wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV, nie
zawierającego
latexu, konstrukcja
rezerwuaru–na ruchomym łączniku, redukuje
niebezpieczeństwo zagięcia worka, maska zaopatrzona w regulowaną blaszkę na nos pacjenta,
odporny na przetarcia przewód o dł. 2,1 m zakończony uniwersalnym łącznikiem, maska z
rezerwuarem- sterylna, maska do podawania tlenu z rezerwuarem (tlenoterapia bierna) w
wersji dla dorosłych i dla dzieci.
Pytanie 10, dot. pakietu nr 2
Dot. zapisów rozdziału XVI SIWZ- pakiet 2
W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in.
asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje
poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XVI
zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia
zamówienia:
- od 3 do 4 dni - 40 pkt.
- 5 dni – 20 pkt.
- 6 dni – 0 pkt.
Pytanie 11, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3b, §4 ust.3 b) - pakiet 2
W związku z ogólnoświatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in.
asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje
poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §4 ust.3 b)
zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy dla zamówień na cito w zakresie pakietu nr 2 do 96
godzin roboczych.
Odp. na pytania nr 10 i 11:
Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
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(Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W
związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych
zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one
zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z
automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez
Wykonawcę.
Pytanie 12, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3b, §4 ust. 4 i 5- pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5, § 4 oraz o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na
następujący: „4.W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.3 pkt. a i b,
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo zakupić te partię towaru u innego dostawcy. W
takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia
dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 13, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3b, §4 ust. 6- pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany do 10 dni od chwili zgłoszenia takich wad
przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 14, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3b, §6 ust. 8- pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §6 ust.8 poprzez dodanie zdania drugiego o
następującej treści:
„Cena netto pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto i stawka podatku VAT ulegają zmianie.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 15, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3b, §8 - pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.
„1.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar
umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa
COVID-19 .
2.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu
umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych
stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.”
Pytanie 16, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3b, §8 - pakiet 2
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W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8
umowy poprzez dodanie ust.5 i 6 o następującej treści:
5,Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w
przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji,
gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami
wystąpienia epidemii COVID 19.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych
dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.
Odp. na pytania nr 15 i 16:
Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W
związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych
zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one
zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z
automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez
Wykonawcę.
Pytanie 17, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3b, §8 - pakiet 2
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8
umowy poprzez dodanie ust.5 o następującej treści:
5.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres
obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego
przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 18, dot. pakietu nr 2
Dot. wzoru umowy załącznik 3, §9 ust.3 - pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §9 ust. 3 umowy w sposób następujący:
„3. W przypadku trzykrotnego nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji
zamówienia Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy,
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 19, dot. pakietu nr 2
Dotyczy wzoru umowy załącznik 3b,
Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:
SIŁA WYŻSZA
1.Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z
winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
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2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję,
pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób
realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim
to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania
przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Suły wyższej, na czas
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie
istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza
się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów
interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 20, dot. pakietu nr 2, poz. 1
Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną osłonę na uchwyt lampy operacyjnej o wymiarach:
Wysokość samego uchwytu: 8 cm
Wysokość całkowita: 8,5 cm
Średnica otworu: 3 cm
Średnica kołnierza: 13 cm
Osłonka posiada kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych
lampy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga sterylną osłonę na uchwyt lampy
operacyjnej o średnicy kołnierza 120mm i głębokości 140mm. Otwór o średnicy 15mm –
zapobiegający spadaniu.
Pytanie 21, dot. pakietu nr 2, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na uchwyt do lamp
chirurgicznych z kołnierzem ochronny, zapobiegającym przypadkowemu dotknięciu części
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niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się
osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 22, dot. pakietu nr 9, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu posiadającym 4 naklejki typu TAG do archiwizacji
danych? Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 23, dot. pakietu nr 13, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści stazy gumowe w rozmiarze 8x400mm; grubość ścianki 0,6mm, jak
dotychczas dostarczane?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24, dot. pakietu nr 14, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta z krótkim rękawem i wycięciem „Y” pod szyją, uszytą z
włókniny PP o gramaturze 40g/m2, w kolorze granatowym, w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga jednorazową higieniczną koszulę dla
pacjenta o parametrach: koszula uszyta z włókniny SMS lub PP45g/m2, w kolorze niebieskim
lub zielonym, długość koszuli: 115-120cm, włóknina całkowicie nieprzejrzysta, koszula uszyta z
całości, wyklucza się koszulę wiązaną typu szlafrok, możliwość wyboru rozmiaru koszuli: L, XL,
XXL.
Pytanie 25, dot. projektu umowy
Dotyczy Załącznik nr 3b do SIWZ dotyczy pakietu nr 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 16:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd
Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu
cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
Odp. Tak.
Pytanie 26, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

ISO 9001

postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany
spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich
okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe
ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o
charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie
lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży
wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów
na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego
niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez
niego produktów.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie
zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie
ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia
zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz
podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze,
takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na
lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów
produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej,
złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać
zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów.
Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich
trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Odp. Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i
poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do
umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi
przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem
Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one
musiały być wykazane przez Wykonawcę.
Pytanie 27, dot. projektu umowy
par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać
20% całkowitej wartości umowy”?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 28, dot. projektu umowy
par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił
minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?
Uzasadnienie:
Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 29, dot. projektu umowy
par. 4 ust. 3 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 30, dot. projektu umowy
par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby
skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Uzasadnienie:
Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy.
Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego,
ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez
dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. Ponadto, czy Zamawiający wyraża
zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może
skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 31, dot. projektu umowy
par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie
terminu płatności.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 32, dot. projektu umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres
mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?
Odp. Tak, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) wykonawca może
złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy:
Na adres efaktury@zdrowie.walbrzych.pl
Platformę Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl*
Pytanie 33, dot. projektu umowy
par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
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Pytanie 34, dot. projektu umowy
par. 8 ust. 1 lit a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 35, dot. projektu umowy
par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia / rozwiązania od
umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 36, dot. projektu umowy
par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia?
Uzasadnienie: Odpowiedzialność została wyczerpująco określona poprzez określenie kar umownych,
par. 8 ust. 3 podkreśla możliwość Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego kary umowne.
par. 7 Ewentualnie Czy Zamawiający zgodzi się by postanowienie brzmiało "Wykonawca
zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy, na zasadach określonych w par. 8 poniżej"
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 37, dot. pakietu nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyrażanie zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego
wszystkie wymagania SIWZ o wym. 32x38cm umożliwiające utrzymanie najwyższej higieny i
ułatwiające przestrzeganie norm HACCP, pakowane po 40 sztuk, ściereczka w kolorze różowym?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 38, dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czyściwa specjalistycznego do czyszczenia o wym.
32x38cm spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Tak, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry.
Pytanie 39, dot. pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 32x36cm spełniających
wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Tak, jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry.
Pytanie 40, dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ściereczek w rozmiarze 32x36cm w kolorze
różowym spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 41, dot. pakietu nr 3, poz. 4 i 4 a
Czy zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 300 mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 42, dot. pakietu nr 3, poz. 5
Czy zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 21
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 43, dot. pakietu nr 10, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 44, dot. pakietu nr 13, poz. 1
Czy zamawiający dopuści stazę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy
materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach
o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją
obsługi na opakowaniu?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga stazy gumowe o parametrach: opaska
gumowa uciskowa (staza), wykonana z lateksu, bez dodatku środków barwiących, kształt
klasyczny okrągły, powierzchnia gładka, rozmiar: 6x520mm; grubość ścianki: 0,8-1mm, wysoka
wytrzymałość na rozciąganie, rozciągliwość rzędu 600%, wyrób posiadający aktualnie
obowiązującą deklarację zgodności producenta.
Pytanie 45, dot. pakietu nr 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej koszuli rozmiar
uniwersalny?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga jednorazową higieniczną koszulę dla
pacjenta w rozmiarze L, XL, XXL.
Pytanie 46, dot. pakietu nr 14
Czy Zamawiający dopuści nieprzejrzystą koszulę z włókniny polipropylenowej o gramaturze min
40g/m2?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga jednorazową higieniczną koszulę dla
pacjenta z włókniny SMS lub PP45g/m2.
Pytanie 47, dot. projektu umowy
Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:
Siła Wyższa
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
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2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron
oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które
uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję,
pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich
okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne
rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację
swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać
racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły
Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w
drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych
zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że
Strony postanowiły inaczej.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 48, dot. projektu umowy
Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:
1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w
produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce,
czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć,
istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu
umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego
terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest
czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw
cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku
niedotrzymania tych terminów.
Odp. Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i
poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do
umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi
przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem
Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one
musiały być wykazane przez Wykonawcę.
Pytanie 49, dot. pakietu nr 9, poz. 1
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 50 x 60
o średnicy otworu 5 cm?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 50, dot. pakietu nr 9, poz. 1
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej w rozmiarze 45 x 75
o średnicy otworu 7 cm?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 51, dot. pakietu nr 14, poz. 1
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej higienicznej koszuli dla
pacjenta wykonanej z nieprzejrzystej, włókniny PP o gramaturze 38 g/m2 w kolorze granatowym o
długości 110 cm w rozmiarze uniwersalnym?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga jednorazową higieniczną koszulę dla
pacjenta z włókniny SMS lub PP45g/m2, w rozmiarze L, XL, XXL oraz kolorze niebieskim lub
zielonym.
Pytanie 52, dot. pakietu nr 14, poz. 1
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta będącą wyrobem
higienicznym? Prośba nasza wynika z faktu, iż producent w/w produktu zakwalifikował ją jako wyrób
użytkowy i w świetle wymogów dyrektywy 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym.
Odp. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu
na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r.
poz. 186).
Pytanie 53, dot. projektu umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY
1. § 8 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 istotnych postanowień umowy sprzedaży słowo
„opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary
umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia,
czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności
wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc
tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 54, dot. projektu umowy
Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej
mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane
brzmienie:
Siła Wyższa
1. Strony umowy zgodnie z postanawiaja, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania
siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń
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epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie
mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły
wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu
działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie
zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte,
aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do
wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie
istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie
nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami
zakupów interwenycjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się
dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej.
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron
w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako
jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również
umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub
niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych
prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku
wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających
na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.
Pytanie 55, dot. pakietu nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy
kołnierza 115 mm i głębokości 150 mm z otworem o średnicy 15mm ze schodkowym mocowaniem
zapobiegającym spadaniu .
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga sterylnej osłony na uchwyt lampy
operacyjnej o średnicy kołnierza 120 mm i głębokości 140 mm z otworem o średnicy 15mm
zapobiegającej spadaniu .
Pytanie 56, dot. pakietu nr 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy uniwersalnej osłony na uchwyt lampy
operacyjnej pasującą do uchwytów o średnicy od 15 mm do max 48mm?
Odp. Zamawiający wymaga sterylnej osłony na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy
kołnierza 120 mm i głębokości 140 mm z otworem o średnicy 15mm zapobiegającej spadaniu .
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Pytanie 57, dot. pakietu nr 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby opakowanie zawierało 4 etykiety
samoprzylepne do dokumentacji medycznej?
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 58, dot. pakietu nr 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek w rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci, czystych
mikrobiologicznie.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga masek sterylnych.
Pytanie 59, dot. pakietu nr 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy masek z drenem o przekroju
gwiazdkowym, zapobiegającym załamaniom i przerwaniu podawania tlenu.
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 60, dot. pakietu nr 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy masek bez zawartości ftalanów, DEHP,
bisfenolu?
Odp. Zamawiający wymaga masek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanych z
przeźroczystego i nietoksycznego PCV, nie zawierającego latexu.
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