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Olawa, dn.20.03.2017r
Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art 38 ust 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien (tekst jednolity Dz U.22015 r poz
2164, ze po2n zm. Zamawiajqcy - Zespot Opieki Zdrowotnej w Olawie udziela odpowiedzi na nastgpujqce zapytania,
dotyczqce przetargu nieograniczonego na: Dostawg sprzgtu jednorazowego, wielorazowego i lek6w, znak sprawy
zoztDzPtPN15/17

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq w zadanie 3 na zaoferowanie klipsow tytanowych Srednio-duzych o wymiarach przed
zramknigciem 7,8 mm i 9 mm po zamkniqciu, pakowane w magazynki po 6 klipsow w magazynku i 20 magazynkow w
opakowaniu posiadajqce zewngtrzne rowkowanie zabezpieczajqce przed zsuniqciem siq z naczynia i wysuniqciem z
klipsownicy, co pozwoli Wykonawcy na zlo2enie konkurencyjnej oferty?
Ctdpowied2: Zamawialqcy dopuszcza jedynie zmiang konfekcjonowania magazynkow po 6 klipsow zgodnie z regulq
matematycznq. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadanie nr 2 poz 1,3
Czy Zamawiajqcy w pakiecie 2 poz. 1, 3 dopuSci wycenq x5 fiolek z odpowiednim przeliczeniem opakowah?
Ctdpowied2: Zamawialqcy dopuszcza zmiang sposobu konfekcjonowania w przeliczeniu zgodnie z regulq matematycznq
do pelnych opakowah x 5 fiolek

Pytanie nr 3 dotyczy Pakiet 7, pozyqa 1

Ctptymalnq gramaturq myjki do jej prawidlowego uZytkowania i komfortu, zarowno pacjenta jak i osoby wykonujqcej
ziabieg mycia jest gramatura '1009/m2. Rgkawica taka jest le2 bardziej wytrzymala. W zwiqzku z tym, czy Zamawiajqcy
wymaga myjkiwykonanejz obu stron z wlokniny 100glm2?
Otdpowied2: Zamawialqcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakiet 7, pozyqa I
Czy Zamawiajqcy wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dziqki czemu nie dziala drazniqco na skorq
pacjenta?
O'dpowied2: Zamawrajqcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 5 dotyczy Pakiet 7, pozyqa 1

Czy Zamawiajqcy wymaga myjki rgkawicy o anatomicznym, zaokrqglonym ksztalcie (nie prostokqtna) zwgzana w
nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu siq?
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 6 dotyczy Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiajqcy dopuSci myjki pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem iloSci tJ. 120 opakowan ?

Odpowied2: Zamawialqcy dopuszcza zmiang konfekcjonowania zgodnie z regulq matematycznq

Pytanie nr 7 Dotyczy Zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiajqcy dopu5ci maski twarzowe w sze5ciu rozmiarach przyjgtych przez producenta od 0 do 5 zamiast od 1 do
6 spetniajqce pozostale wymagania? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza rozmiary 0-5 pod warunkiem, 2e maski bqdqzabezpieczaly kazdq grupq pacjentow
orl noworodkow do doroslych. Pozostale parametry zgodnie zSIWZ.

Pytanie nr 8 Dotyczy Zadania nr 9 poz.2
Czy Zamawiajqcy dopusciiqcznik o dlugosci 15 cm, spelniajqcy wszystkie pozostale wymagania? W przypadku
negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie,
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza zmiang dlugosci lqcznika do 20% w gorQ, pozostale parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9 Dotyczy zadanie nr 5
Czy Zamawiajqcy w pozycji 5 Zadania 5 dopu5ci zaoferowanie pgtli o Srednicy 22 mm, pozostale parametry zgodne z
oprsem.
Odpowied2: Zamawia)qcy dopuszcza zmianq Srednicy pgtli do 10 o/o w dol, pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy zadania nr 5
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Cizy Zamawiajqcy w pozyqi 7 Zadania 5 dopusci zaoferowanie igiel o dlugoSci 6 mm,

zozolawa@zozolawa.wroc. pl

pozostale parametry zgodne z
oprsem
Cldpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza zmiang dlugoSd igty do 10'h w gorq , pozostale parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 11 Dotyczy zadanie nr 7 poz. 1

C:zy Zamawiaiqcy dopuSci myjki do mycia ciala pakowane a"lOsztz przeliczeniem podanych iloSci?
Odpowied2:Zamawialqcy dopuszcza zmianq konfekcjonowania zgodnie z regulq matematycznq,

Pytanie nr 12 Dotyczy zadanie nr 7 poz. 1

C:,zy Zamawiajqcy dopuSci myjkido mycia ciala pakowane a'l2sztzprzeliczeniem podanych iloSci?
Cldpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza zmianq konfekcjonowania zgodnie z regulq matematycznq.

Pytanie nr 13 Dotyczy zadanie nr 7 poz.1
C:zy Zamawiaiqcy wymaga aby opakowanie jednostkowe posiadalo graficznq instrukciq stosowania oraz sklad?
Ctdpowied2: Zamawiaiqcy dopuszcza ale nie wymaga, pozostale warunki zgodnie zSIWZ.

Pytanie nr 14 Dotyczy warunkow umowy g I ust. 4
Czy Zamawialqcy wyrazi zgodg na zmiang istniejqcego zapisu na nastqpujqcy:
,)lamawiajqcy zaslrzega sobie prawo do niewykorzystania caloSci asortymentu bgdqcego treSciq pakietow niniejszej
specyfikacji bez prawa roszczeh z tego tytulu przez Wykonawcq, o ile zmniejszenie nie bgdzie wiqksze ni220% wartosci
cralego zamowienia "

Ctdpowied2:Tak, Zamawiajqcy wyraza zgodg na zmiang zapisu w umowie zalqcznik nr 5a &'1 ust.4 na nastqpujqcy:
lZamawiajqcy zaslrzega sobie prawo do niewykorzystania calo6ci asortymentu bgdqcego treSciq pakietow niniejszej

scecyfikacji bez prawa roszczeh z tego tytulu przez Wykonawcq, o ile zmniejszenie nie bqdzie wigksze ni220% wartoSci
calego zamowienia."

Pytanie nr 15 Dotyczy warunkow umowy $ 1 ust 7
Czy Zamawialqcy wyrazi zgodg na zmianq istniejqcego zapisu na nastgpujqcy:
\tV przypadku niedotrzymania terminu realizaqi zamowienia Zamawialqcy moze dokonac zakupu interwencyjnego u

rnnego dostawcy, a ro2nicq kosztow obciqzyc Wykonawcg, po wczeSniejszym pisemnym wezwaniu do nalezytej realizacji
umowy. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z placenia kary umownej z tytutu nie dotrzymania terminu dostawy."
Otdpowied2: Ze wzglqdu na specyfikq przedmiotu zamowienia Zamawiaiqcy nie wyraza zgody na zmianq, podtrzymuje
ziepisy SIWZ

Pytanie nr 16 Dotyczy zapisow umowy $ 4
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na dodanie nastqpujqcego zaprsu:

,,\tVykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamowieh w przypadku zwtoki
w ptatnoSciach (naleznosci wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu platnoSci (wymagalnoSci) wskazanego na fakturze".
Otdpowied2: Nie, Zamawiaiqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 Dotyczy warunkow umowy $ 7 ust 2

Czy Zamawiajqcy wyraAzgodq na zmiang istniejqcego zapisu na nastgpujqcy.
,)Lamawiajqcy moze odstqpic od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wczeSniejszym pisemnym wezwaniu do
nalezytej realizacji umowy, je1eli'."

Ordpowied2:Tak, Zamawiaiqcy wyraza zgodq na zmiang zapisu w umowie zalqcznik nr 5a &7 ust.2 na nastgpuiqcy:

,,ilamawiajqcy moze odstqpic od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcze6niejszym pisemnym wezwaniu do

n alezytel realizacli umowy, jezel i:

a) Wykonawca n ienaleZycie wykonuje postanowien ia n in iejszeJ u mowy;

b) Wykonawca nie dotrzymuje terminow realizacji umowy;
c) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiqzaf wynikajqcych z reklamacji

jakoSciowych, z gwarancji lub rgkojmi
d)wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatwykluczeniu z postqpowania na podstawie arl. 24 ust 1 ustawy Pzp"

Pytanie nr 18 Dotyczy warunkow umowy $ 8 ust 1,2,3
Czy Zamawialqcy wyrazi zgodq na zmniejszenie wysokoSci kar umownych 20,2% na 0,1oh oraz odpowiednio z 10o/o na

5%?

a
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F'ytanie nr 19 Dotyczy warunkow umowy $ g
C)zy Zamawiajqcy wyrazizgodg na zmianq istniejqcego za
,,\/Vykonawca nie moze przeniesc wierzytelnoSci wobec ikajqcych z niniejszej umowy na osoo?trzeciq, bez pisemnel zgody podmiotu tworzgcego Zamawiaj nie mo2na bezpodstawnie odmowic,,,
Cfdpowied2: Nie Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 Dotyczy zadanianr 5
Prosimyowydzieleniepoz. l,2,3,4iTdooddzielnegopakietunp.5Aimozliwosczaoferowaniawramachtychpozycji:
-w poz 1 - ustniki zgodnie z SIWZ,
- w poz 2 - kleszczyki zgodnie z SIWZ, dodatkowo ze szlifowanq kor'rcowkq dystalnq na odcinku 20cm,
- w poz 3 - Srednica pqtli 20 mm (zamiast 1 Smm) pozostaie parametry zgodnie z S1WZ,
- w poz 4 - Srednice pqtli obrotowych 1Smm i25mm (zamiast 20mm), poiostale parametry zgodnie z SIWZ,
- w poz. 7 - zgodnie z SIWZ.
odpowied2: zamawiajqcy dopuszcza roznic9 w Srednicy dla pozycji 3 i 4 do 10o/o w gorQ, pozostale parame try zgodnie z
SIWZ. Dla zadania nr 5 poz. 1,2,7 parametry i zapisy zgodnie z SiWZ.

Pytanie nr 21 Dotyczy zadania nr 13
Czy Zamawiajqcy wymaga,^eby optyka posiadala system soczewek waleczkowych typu HopKlNS ll?
Odpowiedz : T ak. Zamawiajqcy wymaga.

Pytanie nr 22 Dotyczy zadania nr 13
Czy Zamawiajqcy wymaga, Zeby byl na optyce nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym minimum numerem
katalogowym i numerem seryjnym optyki, a tak2e nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub
cy,f rowej ) Sred n icy kom patybi I neg o Swiailowod u
odpowied2: Zamawiaiqcy wymaga nadrukowanie oznaczenia modelu, numeru seryjnego i sredniej.

Pvtanie nr 23 Dotyczy zadania nr 13
C;zy Zamawra)qcy wymaga, zeby optyka posiadala oznaczenie kolorem odpowiednim dla kqta patrzenia optyki?
O d powied2 : T ak Zamawiajqcy wymaga.

Pytanie nr 24 Dotyczy zadania nr 13
C;z-y Zamawiajqcy w ramach rozliczenia i otrzymania lepszych warunkow cenowych zobowiqzuje siq oddae 1 zulytq
oprtykg?
OrJpowied2: Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 Dotyczy zadania nr 13
Zv z prosbq do Zamawia.lqcego o odstqpienie oo wymogu przedstawiania probek na wezwanieZe , na asortyment w poz. 1. Prosbg swq motywuJemy tym, 2e produkty tego typu sq produkowane nasp wienie klienta Wykonawca oferuje oryginalne produkty K. STORZ jak dotychczis stosowane w panstwa
pl€

Odpowied2: Zamawiaiqcy zaslrzeqa sobie prawo do wezwania Wykonawcow do zlozenia probki w przypadku
weltpliwosci, ze oferowany przedmiot zamowienia spelnia wy nagania Zamawiajqcego

Pytanie nr 26 Dotyczy zadania nr 13
Prlcsimy o informacjg dotyczqcq terminu zwiqzania ofertq, gdyz istnieje rozbieznoSc pomigdzy SIWZ, a formularzem
ofertowym.
Ocfpowied2: Termin zwiqzaniazofertqwynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.Zamawiajqcy zamieszcza na swojej stronie
i ntr3 rn etowej www. zozolawa. wroc. pl poprawion y d ru k oferty.

Pytanie nr 27 Dotyczy zadania nr 6
Czy Zamawiajqcy w pakiecie nr 6 aby stworzyc zjawisko ,,zdrowej konkurencji" zezwoli i wymaga w zadaniu nr 6 na
zaoferowanie ponizszego asortymentu :

1 Zestaw workow jednorazowych typu Endo Pouch, skladajqcy siq z odlqczalnego worka i tuby worek
wyposazony w drut z pamiqciq ksztaltu, tuba odlqczalna dwuczgsciowa teleskopowa, wymiary worka 1bx9x14 5
cm cm, pojemnosc worka 250 ml, sterylne, opakowanie po b szt.
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;]li:'ffi Ltl"*,"t^"ego o dodanie do wzoru umowy zastrze2enia, iz terminy wynikaiqce z niniejszej umowy (terminy

clostawy wymiany towaru zwloki, etc )naliczane bgdqwdniach roboczych, rozumianych jako: od poniedzialku do piqtku

Odpowied2: Nie Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32
,lwracamy siq z proSbq o zmiang g5 ust 4, 5 projektu umowy oraz Rozdzial Vll pkt 6 SIWZ na nastqpujqcY" "W
przypadku reitamacji za'mawiajqcego, co do jakoSci/itoSci przedmiotu zam6wienia wykonawca wymieni wadliwy towar na
'rroiny 

od wad lub Jostarczy b-rakujEcy towar Wykonawca zobowiqzany iest dostarczyc towar wolny od wad/ brakujqce

iloSci niezwlocznie, nie poiniejjednak ni2 w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.".

Odpowied2: Nie, Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33
)Zwracamy sig z prosbq o zmianq gg projektu umowy na nastqpujEcy'. ,,Wykonawca nie mo1e przenieSc wierzytelnoSci

wobec Zamawiajqcego wynikajqiycn z niniejszej umowy na osobq trzeciq, bez pisemnei zgody Zamawiaiqcego, przy

czym Zamawiajqcy nie mo1e 
-odmowic 

zgody na cesjq wierzytelnosci bez uzasadnionei przyczyny. W przypadku

nieuiszczenia przez Zamawiajqcego zaplaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zaplaty,

Wykonawca ma prawo dokonac przelewu wierzytelnoSci zgodnie z art 509 k.c. a zastrzezente umowne wyrazone w

:zdaniu poprzedzajqcym strony traktuiq, iako nieistnieiqce "
rCdpowied2: Nie, Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

lPytanie nr 34
,Zwracamy siq z prosbq o modyfikacjg $ 7 ust 2 w nastgpujqcy sposob'. ,,2. Zamawiajqcy moze rozwiqzac umowq ze

,s ku tkie m n atych m i a stow Y m ie 2e I i
a) Wykonawca uporczywie i nienaleiycie wykonuie postanowrcnn ntnrclsze| umowy;

b) wykonawca co najmniei 3-krotnie nie dotrzymal terminu dostawy
c) nie wykonat 

"o 
n"irriej 3-krotnie w ustatonym terminie zobowiqzan wynikaiqcych z reklamaciiiakoSciowych, z

ISO 9001:2008

+4R (71) 30r -1j-1 1 fax.: +48 (71) 301-13-12 www,zozolawa,wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
' ,v \. f /

Zestawworkow jednorazowych typu Endo Pouch, na sztywnym metalowym ramieniu, wymiary worka 10x13x18

cm, worek nieodlqczany, dedykowane do trokarow 10 mmuchwyt na 3 palce, pojemnoSc worka 250 ml,

ulatwiajqcy aplikacjq, sterylne, opakowanie 5 szt.

Cldpowied2:
Ad.l.Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga, przeliczenie konfekcjonowania zgodnie z reguiq matematycznq.

Ad.2.Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga przeliczenie konfekcjonowania zgodnie z metodq matematycznq.

Frytanie nr 28 Dotyczy Pakiet 9, pozycja 3

C)zy Zamawiajqcy oczekuje maski wrelorazowej, petnotwarzowej, do nietnwazyjnej wentylacji oraz CPAP, obejmujqcej

r,yyiqcznie usta i nos pacjenta, wyposazonej w wsparcie czolowe z mozliwo6ciq regulacji nachylenia za pomocq

vybudowanego w maskg pokrgtla. Wszystkie elementy wspierajqce sig na twarzy pacjenta wyposaZone w poduszki

zelowe zapewniajqce szczelnoSc oraz komfort pacjenta Maskilatwej w montazu, wyposaZonej w dedykowanE opaskQ

nrocujqcq z unikalnymi zalrzaskamL magnetycznymi, zapewniajqcymi szybkie i iatwe pozycjonowanie maski

Wyposazonej w port kapno oraz niebieskie obrotowe kolanko w zakresie 360 stopni. W zestawie szablony rozmiarowe

dla'iatwej identyfrkacji rozmiaru maski S, M lub L Maski niezawierajqcej: lateksu, PVC, DEHP, DBP, BBP, PBB, PBDE ?

Odpowied2: Zamawiajqcy wymaga maski pelnotwarzowel, wielorazowej do nieinwazyjnej wentylacji i CPAP z wszystkimi

rrrezbgdnymi opaskami do prawidlowego montazu i uZytkowanta.

F,ytanie nr 29 Dotyczy Zadante 7, poz. 1

F,iosimy Zamawiaiqcego o dopuszczenie w/w pozycji myjek do mycia ciala pacjenta nie podlegaiqcych Ustawie o
lVyrobach Medycznych i Ustawre o Prawie Farmaceutycznym, podlegajqcych stawce podatku VAT w wysoko6ci 23% w

croakowaniu po 50 sztuk z odpowiednim przelrczeniem iloSci wymaganych opakowah \. 120 opakowah

ddpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza w zadaniu nr 7 poz 1 wyrob niemedyczny otaz dopuszcza zmiang

k:onfekcjonowania zgodnie z regulq matematycznq.

Pytanie nr 30 Zadanie 9 poz.2
Czy zamawiajqcy wyrazizgodq na zaoferowanie martwej
parametry bezzmian.

przestrzeni o dlugoSci 12 centymetrow? Pozostale

Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza do 20 % w gorq zmiany w dlugoSci, pozostale parametry zgodnie z SIWZ

tel,
2
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Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul, K. K, Baczyriskiego 1

55-200 Olawa
REGON : 000306816 NIP: 912-16-50-658

.r) , : ,it,i\:j

,: ,' ." .,r' ,.. 
t'1

- 
tel.: +48 (71) 301-13-11 fax,: +48 (71) 301-13-12

Otdpowied2: Nie, Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

ISO 9001:2008
www.zozolawa.wroc,pl zozolawa@zozolawa.wroc, pl

Uwaga w przypadku gdy zamawtaiqcy dopu5cil zmiang wielko6ci opakowania ilosci nale2y przeliczenia dop,elnego opakowania zgodnie z zasadq matematycznq (od 0,1-0,s w d6t, 0,5 i powy2ej w 9619).

Z;amawiaiqcv informuje' ze pytania oraz odpowiedzi na nie staiq sig integralnq czgsciq specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i bgdq wiq2qce przy skladaniu ofert

DYREKTOR
Z,-'spolu Opieki Zdrowotnej w Otawie
lek. med. Andrzej Dronsejko

Olawie

Iek. med. Andrzei Dronsejko

Dyrr:ktor - +48 (7 | ) 301 -l 3-13
Z-ca dyrektora - +48 (7 I ) 301 - | 3- l4
Picklgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Cenfrala - +48 (1 l) 301-13-00

KsiggowoSc - +48 (7 | ) 301 - | 3-l 9
Kadry - +48(71 ) 301 -13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizac.ia i T.arzqdzanie - +48 (7 | ) 3 0 | - | 3 - | 5

Zamowienia Publiczne - +48 (11) 3l3-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71 ) 301-13-28
Informaryk - +48 (7 t) 30t -t3-28


