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WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych  
                          Nr sprawy : ZP-17-137UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 

1. Pakiet nr 5. Prosimy o dopuszczenie szczoteczki do jednorazowego mycia endoskopów  6.0 mm, dł. 
230 cm. 

             Odp.Zgodnie z SIWZ. 
2. Zważywszy na treść § 1 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych   

w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odp. Zamawiający podane ilości określił  na podstawie 
dotychczasowego zużycia i  w takich ilościach zamierza zrealizować zamawiany asortyment. 
Jednakże Zamawiający nie wie jacy pacjenci będą hospitalizowani i w okresie związania umową 
 jakich materiałów, wyrobów  będą potrzebowali , dlatego Zamawiający nie jest w stanie określić 
faktycznego zużycia.  

3. Projekt umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 
zastąpione słowem „zwłoki”? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w treści 
projektu umowy. 

4. Projekt umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości 
netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto 
niezrealizowanej części umowy”? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany 
w treści projektu umowy. 

5. Projekt umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę 
na piśmie do należytego wykonywania umowy”? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody  
na proponowane zmiany w treści projektu umowy.  

6. Pakiet 2 poz. 1.Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do 
umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 
zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca 
wywinięcie. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych 
sztuk. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

7. Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści system do czyszczenia kanałów endoskopów o średnicy 2,8 
mm do 5 mm i długości 220 cm, który zamiast nylonowego włosia stosowanego  
w standardowych szczotkach posiada szereg obwodowo uszczelnionych krążków? Odp. Zgodnie z 
SIWZ. 

8. Pakiet 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o następujących – otok: wiskoza 
45g/m

2 
, denko: włóknina polipropylenowa 25 g/m

2
, wkładka chłonąca pot: wiskoza 38 g/m

2
, 

oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt. Odp. Zgodnie z SIWZ. 
9. Pakiet nr 5.Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na szczoteczki o szerokości 6 mm, pozostałe 

parametry zgodne z opisem. Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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