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Wałbrzych, dnia 16.10.2020r.
DZPZ-530-Zp/58/PN-55/20
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej i roztworów płynów
infuzyjnych” - Zp/58/PN-55/20
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 4 poz.1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 1ml renomowanego producenta Becton
Dickinson, posiadającej cylinder wykonany z poliwęglanu, tłok z polipropylenu, sterylizowanej
promieniami gamma, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp : Zamawiający wyraża zgodę , przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ
Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 4 poz.2
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w opakowaniu zbiorczym 200 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp : Zamawiający wyraża zgodę , przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ
Pytanie 3. Dotyczy Pakietu 4 poz.3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w opakowaniu zbiorczym 125 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp : Zamawiający wyraża zgodę , przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ
Pytanie 4. Dotyczy Pakietu 4 poz.7
Czy zamawiający na zaoferowanie strzykawki 50ml z rozszerzeniem do 60 ml, skalowanej co 1ml
wyrazi zgodę na całej długości skali?
Odp : Zamawiający wyraża zgodę , przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ
Pytanie 5. Dotyczy Pakietu 5 poz.3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?
Odp : Zamawiający nie wyraża zgody, trzpień musi być poniżej krawędzi.
Pytanie 6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z
dokładnością do 3 miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza
się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku,
dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej,
a nie ceną transakcyjną.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli asortymentowo-cenowej kolumny „Numer
katalogowy” oraz „Producent”?
W przypadku zgody na powyższe, czy Zamawiający wymaga podania pełnych numerów
katalogowych w każdym rodzaju i rozmiarze produktu? Poprzez wprowadzenie wymogu określenia
dokładnych, pełnych numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment
jest zgodny z wymaganym. Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć
niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę , wymaga pełnego numeru katalogowego w każdym rodzaju i
rozmiarze produktu .
Pytanie 8. Dotyczy Warunków udziału w postępowaniu - wykaz dostaw
W związku z rozbieżnością zapisów w Rozdziale V pkt. 1 oraz XI pkt. 4 SIWZ dot. wykazu dostaw i
ich kwot, prosimy o ich doprecyzowanie i ujednolicenie.
Odp. Prawidłowy jest zapis w Rozdziale V pkt. 1
Pytanie 9. Dotyczy Warunków udziału w postępowaniu - wykaz dostaw
Czy w przypadku złożenia oferty do kilku pakietów, Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie
wykazu co najmniej dwóch dostaw, każda na łączną sumę kwot brutto ustalonych dla poszczególnych
pakietów, do których Wykonawca złoży ofertę?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 10. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 (dla pakietu 3,4 i 5)
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wpisywania na fakturze nr-u umowy oraz n-ru
pakietu, ze względu na ograniczenia systemu księgowego Wykonawcy i brak możliwości
wygenerowania takiej informacji.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11. Dotyczy wzoru umowy § 10
Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru
umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.
Odp. Zamawiający wprowadza do wzoru umowy § 4 pkt. 8 i 9 o treści:
„§4
8. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania
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- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu
objętego umową
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą
być niekorzystne dla Zamawiającego.
9. Zmiany ujęte w pkt. 8 muszą uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego”
Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były
traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są
realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można
było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 5% wartości od niezrealizowanej części umowy
(…)
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pytanie 14. Dotyczy warunków udziału w postępowaniu – Rozdział V pkt. 1 SIWZ oraz Rozdz.
XI.A pkt. 6
Czy Zamawiający wprowadzi wymóg dostarczenia na wezwanie dokumentów dopuszczających
przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych, w zamian za oświadczenie?
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 15. Dotyczy pakietu 9
Czy Zamawiający dopuści matę absorpcyjną jałową o wymiarach 60 cm x 38 cm, z wkładem
chłonnych o wymiarach 52 cm x 30 cm?
Odp. Zamawiający dopuści.
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