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Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

      Warszawa, 3 marca 2017 roku 
A/ZP/SZP.251-9/17 
 

  WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-9/17 na dostawę: 
 

„Produktów leczniczych i wyrobów medycznych” 

Pytanie nr 1 – dot. części nr 6, poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści produkt Grip Lok rozmiar: M (nr katalogowy: 3300M), 
nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny  
i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników 
który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do 
której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. 
GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia 
reakcjialergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz 
przepuszczające powietrze. 
Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu 
wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. 
Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować 
konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość 
czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. 
Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - 
poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany 
samego mocowania. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Części nr 6- Materiał 
opatrunkowy i stworzy osobny pakiet?  
Odpowiedź nr 1 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – dot. części nr 6, pozycja 1, 3, 4 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź nr 2 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 – dot. części nr 6, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100 sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości? 
Odpowiedź nr 3 
Tak, Zamawiający dopuszcza opatrunek pakowany a’100 sztuk, z przeliczeniem 
zamawianej ilości. 
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Pytanie nr 4 – dot. części nr 7, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania ran wzmocnione 
włóknami poliestrowymi? 
Odpowiedź nr 4 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 – dot. części nr 7, pozycja 1-2 
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski wykonane z wzmocnionej nylonowej 
włókniny typu spunbond? 
Odpowiedź nr 5 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 – dot. części nr 12, pozycja 13, 21, 23 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi 
złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź nr 6 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 – dot. części nr 4, pozycja 7, 8 
Czy Zamawiający wydzieli z części 4 poz 7,8? Pozwoli to naszej firmie na złożenie 
konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo oferty. 
Odpowiedź nr 7 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 8 – dot. części nr 4, pozycja 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 4 poz 1 na jednorazowy 
zestaw trokarów składający się z 4 nw. narzędzi: 
1)      Dwa jednorazowe trokary 5-11 mm o dł 100 mm, z wbudowaną uszczelką 5-11 
mm, z przeźroczystą, karbowaną kaniulą, metalowym ostrzem w kształcie litery „V”. 
Ostrze w bezpiecznej osłonie. Płynny zawór z możliwością ustawienia w  co najmniej 
3 pozycjach. Całość wykonana z tworzywa. 
2)      Dwa jednorazowe trokary 5 mm o długości 100 mm z przeźroczystą, 
karbowaną kaniulą, metalowym ostrzem w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej 
osłonie. Całość wykonana z tworzywa 
Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia 
bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Każdy produkt zapakowany w 
oddzielnym sterylnym opakowaniu 
Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego 
producenta? 
Odpowiedź nr 8 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Pytanie nr 9 – dot. części nr 4, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 4 poz 2 na jednorazowy 
trokar z przeźroczystą, karbowaną kaniulą 5-11 mm o dł 100 mm, z metalowym 
ostrzem w kształcie litery „V” i wbudowaną uszczelką 5-11 mm. Ostrze w bezpiecznej 
osłonie. Płynny zawór z możliwością ustawienia w co najmniej  3 pozycjach. Całość 
wykonana z tworzywa. (6 szt w op)? 
Odpowiedź nr 9 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie nr 10 – dot. części nr 4, pozycja 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 4 poz 4 na jednorazowy 
trokar z przeźroczystą, karbowaną kaniulą 5-12 mm o dł 150 mm, z metalowym 
ostrzem w kształcie litery „V” i wbudowaną uszczelką 5-12 mm. Ostrze w bezpiecznej 
osłonie. Płynny zawór z możliwością ustawienia w co najmniej 3 pozycjach. Całość 
wykonana z tworzywa. (6 szt w op)? 
Odpowiedź nr 10 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 11 – dot. części nr 4, pozycja 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w części 4 poz 6 na jednorazowy 
trokar endoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowy, długości 
100 mm, średnicy 12 mm, z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm), 
fiksowany balonem napełnionym powietrzem od wewnątrz i stożkiem silikonowym od 
zewnątrz (eliminuje możliwości nasiąkania krwią), strzykawka do napełniania balonu, 
(5 szt w op)? 
Odpowiedź nr 11 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 12 – dot. części nr 4, pozycja 9, 10 
Czy Zamawiający w części 4 poz 9,10 dopuści igły pakowane 1 op=10 sztuk? 
Odpowiedź nr 12 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 13 – dot. części nr 2, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2, poz. nr 1: 

 10 szt. zestawów  do korekcji cystocele , siatki jednorodne, niewchłanialne, 
implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi 
plastikową osłonką,  monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, 
gramatura 48 g/m2 , porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, 
długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm,  wysokość 8 cm, wykonane  
w technologii quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, 
wytrzymałość 70N/cm, 

oraz 
● 1 szt. igły wielorazowego użytku, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów 
metodą przezzasłonową ? 
Odpowiedź nr 13 
Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zestaw. 
 
Pytanie nr 14 – dot. części nr 2, pozycja 2 
 Czy Zamawiający dopuści w Części nr 2, poz. nr 2: 

 10 szt. zestawów do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne,  
o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, 
polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 
µm, porowatość max 1870 µm , wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, 
wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi 
pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm,  
oraz  
 1 szt.  igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do zakładania siatki przez 

pośladki? 
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Odpowiedź nr 14 
Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zestaw. 
 
Pytanie nr 15 - dot. części nr 2 
W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w Części nr 2 zwracamy się 
 z uprzejmą prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnej części. 
Odpowiedź nr 15 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 
W razie wezwania prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych. 
Odpowiedź nr 16 
Nie, Zamawiający w części nr 2 nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 7 wzoru umowy słowo „opóźnienia” 
zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli 
opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także 
niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności 
wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej 
Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna 
należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. 
Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie  
w wykonaniu umowy.” 
Odpowiedź nr 17 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 18 
Jakie konkretnie przypadki nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę (poza 
uchybieniami w zakresie terminu dostawy towarów i kompletności realizacji 
zamówienia) będą uważane za podstawę do rozwiązania umowy na podstawie  
§ 6 ust. 2 umowy?  
Aktualna treść § 6 ust. 2 wzoru umowy jest bardzo ogólna i nie precyzuje wszystkich 
przesłanek rozwiązania umowy; wymaga zatem doprecyzowania. Zgodnie  
z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 
2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo 
precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na 
okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”  
Odpowiedź nr 18 
Zamawiający informuje, że każdy przypadek wykonania niezgodny z treścią wzoru 
umowy (Zał. nr 4 do SIWZ). 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie  
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający 
pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?   
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe 
jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został 
wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej 
zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 
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rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są 
niekorzystne dla obu stron. 
Odpowiedź nr 19 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. A zatem w § 6 ust. 2 wzoru umowy 
Zamawiający dodaje zapis o następującej treści: „Przed rozwiązaniem umowy 
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”  
 
 
                                                  Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
 
                          Magdalena Wysocka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 3 marca 2017 roku. 

http://www.imid.med.pl/

