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Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Sukcesywne dostawy materiałów diagnostycznych,
sprzętu do anestezji i resuscytacji, rurek nosowo-gardłowych i krtaniowych na potrzeby
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogłoszenia: 32117 - 2017; data zamieszczenia: 24.02.2017

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez
Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela
wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:
Pytanie nr 1
Część 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści papier EKG do defibrylatora Lifepack 12 o wymiarach
106,5 mm x 23 m?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 2
Część 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG pediatryczne z żelem stałym?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 3
Część 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych z żelem stałym?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 4
Część 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych o średnicy 50 mm?
Odpowiedź:
Tak, z żelem półpłynnym.
Pytanie nr 5
Część 1, pozycja 6 -7- Prosimy o wydzielenie pozycji 6 i 7 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie
pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na wskazane pozycje a tym samym
pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
Część 2, pozycja 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego
atraumatycznego zestawu do odbarczania odmy opłucnowej z długą igłą Veressa, z zaokrągloną,
bezpieczną końcówką zakończoną otworem bocznym, zestaw wyposażony w zawór przeciwzwrotny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 7
Część 2, pozycja 17 - W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy
o wydzielenie pozycji 17 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie
oferty na pozostałą część pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 8
Część 3, pozycja 12-13- Prosimy o wydzielenie pozycji 12 i 13 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie
pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej
cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych
korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 9
Część nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści papier do Ekg do defibrylatora Lifepack 12 o wymiarach 106 mm x 25 mm
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 10
Część nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści papier do Ekg do defibrylatora Lifepack o wymiarach 108 mm x 23 mm
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 11
Część nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 12
Część nr 1, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG pediatryczne z żelem stałym, pozostałe parametry zgodne
z SIWZ?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 13
Część nr 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych z żelem stałym, pozostałe parametry zgodne
z SIWZ?

Sporządził(a): M. Ś.

Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 14
Część nr 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dorosłych o średnicy 54 mm, pozostałe parametry
zgodne z SIWZ?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 15
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Części nr 1- materiały diagnostyczne pozycji nr 2, 3, 7
i utworzenie odrębnej części co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 16
Część 2 poz. 17
Z uwagi na dostępność wymaganego w SIWZ produktu u producenta dopiero w miesiącu lipcu 2017
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do
odbarczenia odmy o poniższych parametrach :
Sterylne urządzenie do dekompresji klatki piersiowej, przeznaczone do odbarczenia odmy prężnej
i usuwania wysięku z opłucnej.
Cechy:
• Brak konieczności użycia skalpela oraz nacięcia skóry
• Zintegrowana igła zmniejszająca ryzyko uszkodzenia tkanki płuca
• Niskociśnieniowy zawór jednokierunkowy umożliwiający ewakuację powietrza i płynu oraz
zabezpieczający przed ich wnikaniem do środka
• Kaniula z podziałką wykrywaną przez promieniowanie rentgenowskie pozwala kontrolować
głębokość oraz umiejscowienie wkłucia
• Kaniula w rozmiarze 12G do szybkiej ewakuacji powietrza przy odmie prężnej
• Możliwość znieczulenia miejscowego w urazach klatki piersiowej
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 17
Część nr 1 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 18
Część nr 1 poz. 4, 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod z żelem płynnym, pozostałe parametry
oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający podając w opisie
przedmiotu zamówienia, że elektrody mają mieć żel półpłynny wprost wskazuje na produkt
konkretnego producenta – elektrody Skintact producenta Leonard Lang, co stanowi naruszenie art. 7
ust 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Ze względu na specyficzne warunki pracy, Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 19
Część nr 1 poz. 4, 5
Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem
wymaganych ilości.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 20
Część nr 1 poz. 4, 5
Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości
podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pyt. 19.
Pytanie nr 21
Część nr 1 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 50 mm.
Odpowiedź:
Tak, ale z żelem półpłynnym.
Pytanie nr 22
Część nr 1 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 55 x 35 mm.
Odpowiedź:
Tak, ale z żelem półpłynnym.
Pytanie nr 23
Część nr 1 poz. 6, 7
Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy wycenić odpowiednio 200 i 130 szt. elektrod czy
też 200 i 130 kpl. – 2 szt. elektrod, ponieważ ww. elektrody są sprzedawane i używane w kompletach
= 2 szt.
Odpowiedź:
1op = 2 elektrody = 200 op.
Pytanie nr 24
SIWZ – rodz. X pkt. 10.8 – pełnomocnictwo
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością
zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy
potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej
wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia
oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie
zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań
i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian. Oferta stanowi oświadczenie woli w rozumieniu
przepisów KC i stąd określone wymaganie w pkt. 10.8. SIWZ. Bez znaczenia jest stan wiedzy osoby
podpisującej/reprezentującej.
Pytanie nr 25
Projekt umowy
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich
kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.
Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty
przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy
powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Sporządził(a): M. Ś.

Odpowiedź:
Prognozowana ilość zamówień składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy
w odniesieniu do części nr 1 wynosi od 24 do 30.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość
umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który
zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty,
wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od
wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi
uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07)
Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej
granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno
przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu
zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot
zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego
istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się
zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do
asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko
gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 26
Projekt umowy – par. 3 ust. 3
Prosimy o wykreślenie par. 3 ust. 3 z projektu umowy. Proponowany zapis umowny stanowi obejście
art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego
jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości
poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy),
w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1
pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie,
i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko
w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość,
może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej
gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według
własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest
niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis par. 3 ust. 3 projektu umowy bez zmian.
Pytanie nr 27
Projekt umowy - §4 ust. 4
Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych. Bardzo krótki (2 dni) termin dostaw
przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego
traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie
będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych.
Pytanie nr 28
Projekt umowy - §7 ust. 2
Prosimy o wydłużenie terminu na wymianę towaru do 5 dni roboczych. Termin 2 dni jest trudny do
dochowania z uwagi na charakter procedur reklamacyjnych – przed uznaniem reklamacji istnieje

konieczność zbadania towaru pod kątem jej zasadności. Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu
może budzić wątpliwości co do jego skuteczności w świetle obowiązujących przepisów prawa
(świadczenie niemożliwe – zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa o świadczenie
niemożliwe jest nieważna).
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na wymianę towaru do 3 dni roboczych.
Pytanie nr 29
Projekt umowy – par. 4 ust. 5
Prosimy o wykreślnie z par. 4 ust. 5 następującej części zdania „a nadto do nieodpłatnej wymiany
towaru na nowy o wydłużonym terminie ważności, o ile Zamawiający zgłosi takie żądanie nie później
niż 1 miesiąc przed upływem terminu ważności nabytego wcześniej od Wykonawcy towaru”.
Zamawiający nie powinien przenosić na wykonawcę odpowiedzialności za niewykorzystanie
asortymentu w terminie ważności, zwłaszcza, ze wykonawca jest zobowiązany do dostawy towaru
którego termin ważności jest nie krótszy niż 80% terminu ważności towaru, ponadto zapis ten
powoduje powstanie po stronie wykonawcy dodatkowych kosztów, które powinien ponieść
zamawiający odpowiedzialny za planowanie dostaw, ponieważ wykonawca nie będzie miał
możliwości sprzedaży towaru, który „przeleżał” z winy zamawiającego w jego magazynie, a jego
termin ważności kończy się za 1 miesiąc.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis par. 4 ust. 5 projektu umowy bez zmian.
Pytanie nr 30
Dotyczy części 2 – sprzęt do anestezji i resuscytacji
Czy Zamawiający w części nr 2 w pozycji 1-10 dopuści łyżki do laryngoskopu sterylne?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 31
Część nr 1 – Materiały diagnostyczne:
Pozycja nr 4 i 5: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność
z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla
Wyrobów Medycznych ISO 13485?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 32
Część nr 1 – Materiały diagnostyczne:
Pozycja nr 4 i 5: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod,
poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wg norm potwierdzających jakość np.:
AFERA 4001, AFERA 5001?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 33
Część nr 1 – Materiały diagnostyczne:
Pozycja nr 4 i 5: Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających czyli bezpieczeństwo
elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi
wynikami badań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 34
Część nr 1 – Materiały diagnostyczne:
Sporządził(a): M. Ś.

Pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelem płynnym o średnicy
30mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 35
Część nr 1 – Materiały diagnostyczne:
Pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG z żelem płynnym o średnicy
50mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 36
Część nr 2, pozycja 15, 16
Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe firmy Ambu w numeracji:
Rozm. 0; 1; 2; 3 maski pediatryczne
Rozm. 4; 5; 6 dla dorosłych
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 37
Część nr 2, pozycja 15
Prosimy o dopuszczenie jednorazowej maski z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej
szczelności, dla dorosłych, w rozmiarze 6.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 38
Część nr 2, pozycja 16
Prosimy o dopuszczenie jednorazowej maski z miękkim, powietrznym mankietem dla lepszej
szczelności, dla dorosłych, w rozmiarze 4.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 39
Część nr 2, pozycja 14
Prosimy o dopuszczenie samorozprężalnego jednorazowego worka dla dorosłych firmy Ambu z:
rezerwuarem tlenowym, przewodem tlenowym, przeźroczystą maską tlenową w standardowym
rozmiarze dla dorosłych Nr 5 z miękkim powietrznym mankietem.
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 40
Część nr 2
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części nr 2 pozycji nr 12, 13, 14, 15, 16 co umożliwi złożenie
oferty większej ilości oferentów, a tym samym pozyskanie bardziej atrakcyjnej ceny na wysokiej
jakości sprzęt.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 41
Dotyczy części nr 2 poz. 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnej części, co umożliwiłoby
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

