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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 31.08.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/76/15 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1  
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie nr 1: 
Zadanie 1 poz. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji równoważnej elektrody do EKG: 
-Elektroda do  Holtera o rozmiarach 55mm/40mm przy pozostałych parametrach bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: 
Zadanie 1 poz. 4 
Jako producent elektrod typu EK-S 61P o rozmiarze 61 x 50 mm, informujemy, że nie produkujemy już 
elektrod o ww. rozmiarze. Obecnie elektrody EK-S 61P posiadają rozmiar 55 x 53 mm. W związku z tym 
prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 55 mm x 53 mm, pozostałe parametry będą 
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3: 
Zadanie 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 
sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? 
Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość 
zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4: 
Projekt umowy- §10 pkt. 1b 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części 
niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 10 ust.1b projektu umowy zamiast 
zwrotu „wartości brutto umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy” 
Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, 
którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w 
sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 
29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w 
stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu 
odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”. 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach 
zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis 
kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich 
klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. 
Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w 
przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. 
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Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie 
można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu 
takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie 
na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej 
części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, 
bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia 
części umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5: 
Pytanie do Zadania nr 1 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG z odpowiednim 
przeliczeniem ilości za opakowania jednostkowe : w pozycji 1 – za opakowanie 25 sztuk , w pozycjach 2, 3 i 
4 za opakowania po 50 sztuk. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6: 
Pytanie – Pakiet 1 – elektrody do monitorowania. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 1 równoważnej elektrody do badań dzieci o 
średnicy 32 mm. Pozostałe wymagania zgodne z opisem Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 7: 
Pytanie – Pakiet 1 – elektrody do monitorowania. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 4 równoważnej elektrody przeznaczonej do 
badań holterowskich o wymiarach 42mm/56mm , prostokątnej z nacięciem i otworkiem do przełożenia i 
umocowania kabla pacjenta. Pozostałe wymagania zgodne z opisem Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8: 
Dotyczy: Zadanie nr 1: Elektrody do monitorowania poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 35 x 55 mm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ? 
Rozmiar elektrody nie stanowi o jej funkcjonalności jako takiej i różnica kilku milimetrów w rozmiarze nie 
ma wpływu na jakość zapisu i wykonywania badania. Jednocześnie przypominamy, iż w myśl art. 29 i art. 30 
obowiązującej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający ma obowiązek dopuścić produkty 
równoważne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9: 
Dotyczy: Zadanie nr 1: Elektrody do monitorowania poz .4 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach  43x51 mm, owalną, ze wzmocnionym klejem, ale bez 
nacięcia na kabel, spełniajacą pozostałe wymogi SIWZ? 
Rozmiar elektrody nie stanowi o jej funkcjonalności jako takiej i różnica kilku milimetrów w rozmiarze nie 
ma wpływu na jakość zapisu i wykonywania badania. Jednocześnie przypominamy, iż w myśl art. 29 i art. 30 
obowiązującej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający ma obowiązek dopuścić produkty 
równoważne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10: 
Pytanie do pakietu 3  
Prosimy o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej wg następującego opisu: Zestaw do 24 godzinnej 
toalety jamy ustnej do użytku co 8h składający się z 3 szczoteczek: 1 szczoteczka z małą główką z 
wbudowaną opcją odsysania oraz 2 szczoteczki służące do pędzlowania [gumowa główka z wbudowaną 
funkcją odsysania, odsysania jamy ustnej.  Każda z 3 szczoteczek pakowana w osobne opakowanie folia – 
folia wraz z patyczkiem z gąbką do nawilżenia ust oraz kubeczkiem na płynu/ na środek myjąco – 
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odkażający.  Zestaw z możliwością powieszenia przy łóżku chorego na szynie modura. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek w pakiecie nr 3 do 1 szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości wyrobów 
podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter maksymalny i Kupujący ma prawo zamówić 
mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen 
jednostkowych.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje 
się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z 
realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 14: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: „w przypadku 
zwłoki  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu 
wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości brutto zamówionej lub 
zareklamowanej partii wyrobów”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: 
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań z 
przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w 
drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 
(wartości zadania) określonej w § 6 umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16: 
Dot. §10 pkt.1b wzoru umowy. 
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy 
(wartości zadania)  w przypadku  odstąpienia przez Kupującego od umowy. 
Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak 
odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od 
wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. 
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie nr 17: 
Dot. §14 wzoru umowy. 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §14 pkt.1a i b wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu 
[....„a) co najmniej trzykrotnego kolejnego dostarczenia wyrobów z opóźnieniem; 
b) co najmniej 3-krotnego kolejnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, 
brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin przydatności do użycia od określonego w 
umowie.” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 18: 
Pakiet 1 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę wykonaną z gąbki PE o średnicy 36mm, spełniającą pozostałe 
parametry SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 19: 
Pakiet 1 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę wykonaną z gąbki PE z żelem stałym, spełniającą pozostałe parametry 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20: 
Pakiet 1 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę wykonaną z gąbki PE, spełniającą pozostałe parametry SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 21: 
Pakiet 1 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę wykonaną z gąbki PE z żelem stałym w rozmiarze 42x56mm, 
spełniającą pozostałe parametry SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 22: 
Pakiet 5 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarach 29-35,5cm;31-37,5cm;33-39,5cm  
spełniające pozostałe parametry SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 23: 
Pakiet 5 poz.2 
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 24: 
Dotyczy pakietu 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o pojemności 60 ml, pozostałe wymagania jak w 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 25: 
Dotyczy pakietu 4 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik o pojemności 3000 ml, pozostałe wymagania jak w 
SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 26: 
Zadanie 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG jednorazowego użytku  przeznaczona do badań dzieci,  rozmiar fi 
24 mm, reszta wymogów zgodna z SIWZ ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 27: 
Zadanie 1, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG jednorazowego użytku przeznaczoną do badań dzieci, rozmiar fi 
35 mm, reszta wymogów zgodna z SIWZ ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28: 
Zadanie 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrodę EKG jednorazowego użytku do wykonywania badań 
holterowskich, wykonaną z pianki z hydrożelem o wymiarach 58 x 51 mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 29: 
Zadanie nr 2: Igły do biopsji pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści igłę do pistoletów Bard Magnum oraz Promag Ultra pobierająca rdzenie 
tkankowe o długości 19-25 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 30: 
Zadanie nr 2: Igły do biopsji pozycja 1 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podzielenie pakietu na 2 pozycje oraz określenie ilości igieł do 
pistoletu Bard Magnum oraz ilości igieł do pistoletu Promag Ultra. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 31: 
Zadanie nr 3: 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawów do 24-godnzinnej toalety jamy ustnej bez cewników do 
odsysania górnej części gardła, spełniających pozostałe wymogi siwz. Rolę tych cewników w w/w zestawach 
spełniają Yankauery z atraumatyczną, silikonową końcówką oraz osłoną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Zamawiający niniejszym pismem przedłuża termin składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do 03-09-2015 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 03-09-2015 r. o godz. 10.00. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


