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WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POST ĘPOWANIU 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę akcesoriów do sprzętu medycznego.   
Znak sprawy ZP-2200-29/14   

Wyjaśnienia Zamawiającego  
        Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. 
Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniŜej: 
 
Pytanie nr 1  
Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 13,14,15,16,17,18 ?  
Produkty opisane w tych pozycjach są w dystrybucji producentów sprzętu i nie są dostępne dla 
większości wykonawców, co uniemoŜliwia sporządzenie korzystnej oferty na pozostałe produkty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Bardzo proszę o wyjaśnienie następujących pozycji pakietu nr 10: 
Pytanie nr 2 
 
Poz. 4 – elektrody jednorazowe 37mm x 0,46 mm - ilość 5 
Czy mają Państwo na myśli 5 sztuk czy 5 opakowań elektrod. 
Odpowiedź: 
Zamawiający określa ilość na 5 opakowań elektrod wielorazowych.  
 
Pytanie nr 3 
Poz. 5 
Elektroda igłowa 40 mm - ilość 2 
Czy chodzi o elektrody jedno czy wielorazowe? 
Czy mają Państwo na myśli 2 sztuki czy 2 opakowania elektrod. 
Odpowiedź: 
Zamawiający określa ilość na 2 szt. elektrod wielorazowych. 
Pytanie nr 4 
Poz. 6 
Elektroda igłowa 42 mm - ilość 4 
Czy chodzi o elektrody jedno czy wielorazowe? 
Czy mają Państwo na myśli 4 sztuki czy 4 opakowania elektrod. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający określa ilość na 4 szt. elektrod wielorazowych. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia - pakiet nr 3 
Pytanie nr 5  
Jako oficjalny dystrybutor akcesoriów medycznych firm ........................ w Polsce, zwracamy się do 
Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu  
nr 3 następujących pozycji: 
4 - Czujnik saturacji , Oxy-F4-H do monitora RGM 5250 
7 - Czujnik saturacji typ Y do kardiomonitora Dinamap firmy GE Medical 
8 - Czujnik saturacji , Oxy-Tip,kabel 1,1m 
10 - Przewód SpO2 Masimo Pro Cal+ 2 m wraz z czujnikiem saturacji do monitorów parametrów 
Ŝyciowych Infinity Delta XL 
12 - Czujnik saturacji dla dorosłych do pulsoksymetru Masimo Redical 
i utworzenie z nich osobnego pakietu. Zagwarantuje to Zamawiającemu przedstawienie oferty na 
oryginalne, w pełni kompatybilne akcesoria a co za tym idzie zapewni wysoką jakość pomiarów.  
Pakiet nr 3 zawiera akcesoria kilku producentów co uniemoŜliwia złoŜenie oferty dystrybutorom 
oryginalnych akcesoriów.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Pytanie nr 6 
Prosimy o informację, jakie rodzaju jest wtyczka przewodu SpO2 Masimo Pro do k-monitora Infinity 
Delta oraz jakie połączenie ma z czujnikiem saturacji (pytanie nr 3)? Czy ma to być czujnik dla 
dorosłych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: czujnik ma być przeznaczony dla dorosłych, połączenie przewodu z 
czujnikiem 1xLNCS, 1xLNOP, połączenie przewodu z kardiomonitorem za pomocą kabla zbiorczego 
Multimed 
Pytanie nr 7 
Jakie połączenie ma mieć czujnik do pulsoksymetru Masimo Radical z poz. nr 12, „LNOP” tzw. 
„j ęzyczek” (zdj.nr1) czy „LNCS” tzw.”kostka” (zdj.nr2)? 

1.    2.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: czujnik ma mieć pozłączenie „LNOP”. 
Dotyczy wzoru umowy 
Pytanie nr 8 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w §5 ust. 1 do 0,5%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie nr 9 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w §5 ust. 3 do 10%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie nr 10 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w §5 ust. 4 do 0,5%. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie nr 11 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ust. 7 na: „Wykonawca nie moŜe dokonać cesji 
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiającego, wyraŜonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. 
(Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu 
wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeŜenie umowne wyraŜone w zdaniu poprzedzającym 
strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o zmianę zapisu §4, ust. 9 na następujący: 
„W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 1 i 6 
niniejszego paragrafu po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do podjęcia realizacji, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy (…)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie nr 13  
Pakiet 1 poz. 1,2,3,16 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta 
(wtyk, klamra, zatrzask)? 
 

     
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia; wtyk bananowy.  
Pytanie nr 14 
Pakiet 1 poz. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta 
(klamra, zatrzask)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia; zakończenie klamrowe. 
Pytanie nr 15  
Pakiet 1 poz. 13 
Czy powyŜszy kabel ma mieć wtyczkę jak na załączonym zdjęciu? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wtyczki kompatybilnej, pasującej do kardiomonitora FX3000 
Pytanie nr 16 
Pakiet 1 poz. 15 
Zwracamy się z prośbą o podanie modelu aparatu BTL 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: aparat BTL 08Holter 
Pytanie nr 17 
Pakiet 1 poz. 15 
Zwracamy się z prośbą o podanie opisu wtyku kabla pacjenta od strony aparatu: kształt i liczba pinów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: liczba pionów – 16, kształt zgodny z wtykiem do aparatu BTL 08Holter 
Pytanie nr 18 
Pakiet 1 poz. 15 
Czy w odprowadzeniach mają być wbudowane rezystory? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wbudowanych rezystorów.  
Pytanie nr 19  
Pakiet 1 poz. 17 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie modelu aparatu holterowskiego Aspel. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia: aparat holterowski ASPECT 812.  
Pytanie nr 20 
Projekt umowy- §4 pkt. 6 b) 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłuŜenie terminu wymiany towaru po uznaniu 
reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i 
następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia 
określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego teŜ właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana 
towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego 
waŜność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia 
niemoŜliwego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie nr 21  
Projekt umowy- §7 pkt. 4 
Prosimy o rozwaŜenie dopuszczenia zmiany cen brutto obowiązujących strony umowy w przypadku 
zmiany stawki VAT.  
W najbliŜszym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. 
Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na 
niezmienionym poziomie, spowoduje, Ŝe  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał 
towar ze stratą. Wykonawca nie moŜe sobie pozwolić na złoŜenie oferty z góry zakładając, Ŝe będzie 
ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyŜkę podatku w 
przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, poniewaŜ 
spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak równieŜ uzyskanie wyŜszych cen 
od początku trwania umowy przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  


