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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 
materiałów do zabiegów chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w 
Radomiu (sprawa  DZP.341.16.2018). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 

1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z 
odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
1 Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 9 ust. 5 projektu umowy i 

dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku 
braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez 
niego płatności. 

Nie 

2 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia 
Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę 
zapisu w § 10 ust. 7 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego 
terminu na rozpatrzenie reklamacji.  

Zamawiający wyrażą zgodę. Paragraf 10 
ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie:  
„7. Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 
Protokołu Rozbieżności faksem 
zwrotnym oraz niezwłocznego 
rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności.  
Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania 
Protokołu Rozbieżności rozpatrzy 
reklamację Zamawiającego co do wad 
lub braków ilościowych dostarczonych 
towarów.   
W przypadku uznania reklamacji 
Wykonawca wymieni materiały na wolne 
od wad, lub uzupełni braki ilościowe, na 
własny koszt, w ciągu 10 dni roboczych 
od dnia otrzymania Protokołu 
Rozbieżności. 

3 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona 
modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
§ 11 ust. 1:  
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kary umownej: 
a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 10 
ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu Dostawy - kara 
umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie 
dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto niezrealizowanej w terminie dostawy; 
b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany 

 
 
 
 
 
a) Nie 
 
 
 
 
 
b) Nie 
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na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w 
stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna 
wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwych lub brakujących części 
Przedmiotu Dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto wadliwych/ brakujących części dostawy; 
c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie 
zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto 
wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby 
trzecie na zlecenie Zamawiającego, 
d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% 
niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 
Umowy. 

 
 
 
 
 
 
c) Nie 
 
 
d) Zamawiający wyrażą zgodę. Paragraf 
11 ust. 1d) umowy otrzymuje brzmienie:  
“d)  w razie odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy bądź rozwiązania 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – kara 
umowna w wysokości 10% 
niezrealizowanej części wynagrodzenia 
brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.” 

4 Zadanie nr 7 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej 
poliuretanowej o pow. lepnej 15x28 cm. 

Nie 

5 Zadanie nr 7 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej 
poliuretanowej o pow. lepnej 34x40 cm. 

Nie 

6 W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką (…), stosownie do 
art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o 
przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj danych 
dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

Tomasz Skura 
Krzysztof Zając 
Bożenna Pacholczak  
Agata Łuczycka-Chojnacka 
Adam Roguś 
Izabela Wąsik 
Agnieszka Sułowska  
Michał Kucharczyk 

7 Pakiet 6 pozycja nr 2 i 3 
Czy Zamawiający wymaga folii chirurgicznej sterylnej, oddychającej, 
antystatycznej, matowej, z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, z 
akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod 
cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z 
folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed 
uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier 
zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji. 
Wyrób medyczny klasy III. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej? 

Zamawiający dopuszcza 

8 Pakiet 6 pozycja nr 2  
Czy zamawiający dopuści folię o rozmiarze 34cm x 35 cm w części 
przylepnej?  

Tak 

9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 1 poz. 1,2,3 na 
jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny wysokiej jakości 
amerykańskiego producenta, z atraumatycznym separatorem tkanek o 
kształcie asymetrycznym,  zgodnie w wymaganymi średnicami i 
długościami, obturator wyposażony w uszczelkę stabilizującą kamerę w 
trakcie pierwszego wejścia pod kontrolą wzroku, uniwersalna unikalna 
ruchoma uszczelka magnetyczna zapewniająca minimalną utratę odmy w 
trakcie wymiany narzędzi, brak możliwości mechanicznego uszkodzenia 
uszczelki, bez lubrykantów mogących zabrudzać kamerę; stożkowe 
wejście ułatwiające jednoręczną wymianę narzędzi, możliwość 
rozchylania dolnej uszczelki, poprzez obrotowy zawór dla szybkiej 

Nie 
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desuflacji lub usuwania małych preparatów z pola operacyjnego; 
przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, 
rowkowana, ze ściętym szczytem? Trokar może być stosowany jako 
optyczny lub jako standardowy, wedle uznania użytkownika. 

10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 2 poz. 1 na 
oryginalne klipsy polimerowe Hem-o-lok amerykańskiego producenta w 
rozmiarze M, M/L, L, XL, możliwość kilkakrotnego otwarcia i 
zamknięcia ramion klipsa przed ostatecznym zamknięciem, wykonane z 
tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, 
konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego 
nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika 
pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, 
pakowane po 6 klipsów  w magazynku, sterylne? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11 Czy Zamawiający wydzieli z zad 1 poz. 1? Wydzielenie pozwoli naszej 
firmie na złożenie oferty na oryginalne klipsy najwyższej jakości w cenie 
zamienników. 

Nie 

12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 7 poz. 1 na 
oryginalne klipsy Horizon amerykańskiego producenta, klipsy tytanowe 
małe o wymiarach przed zamknięciem 2,87 mm i 3,68 mm po 
zamknięciu,  pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 30 
magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie 
zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia; specjalna konstrukcja 
klipsownicy zabezpiecza przed zsunięciem się klipsa z bransz 
klipsownicy wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy 
klipsownic? Różnice w wymiarach między klipsami różnych 
producentów, mogą wynikać z podania wysokości klipsa roboczej lub 
całkowitej. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 7 poz. 2 na 
oryginalne klipsy Horizon amerykańskiego producenta, klipsy tytanowe 
średnie o wymiarach przed zamknięciem 4,68 mm i 5,89 mm po 
zamknięciu,  pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 30 
magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne rowkowanie 
zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia; specjalna konstrukcja 
klipsownicy zabezpiecza przez wysunięciem się klipsa z bransz 
klipsownicy wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy 
klipsownic? Różnice w wymiarach między klipsami różnych 
producentów, mogą wynikać z podania wysokości klipsa roboczej lub 
całkowitej. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

14 Czy Zamawiający wydzieli z zad 7 poz. 1,2? Wydzielenie pozwoli naszej 
firmie na złożenie oferty na oryginalne klipsy najwyższej jakości w 
bardzo konkurencyjnej cenie. 

Nie 

15 Ad par. 11 ust. 1a) i b) 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto 
odpowiednio wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy I 
wartości brutto wadliwych lub brakujących części przedmiotu dostawy, 
za każdy dzień zwłoki. 

Nie 

 
 Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

Z poważaniem, 
 
Sprawę prowadzi: 
Agnieszka Sułowska 
 tel. 48 361-39-12 


