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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  

im. M. Kopernika w Łodzi 
Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 
e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 

 

 

EZ.28.47.1657.2018OK                                                                                                     Łódź, dnia  22.06.2018r. 

Numer sprawy: 47/ZP/18 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego 

dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi. 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz modyfikujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego dla 

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia 

dotyczące  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

 

Pytanie 1: 

Pakiet nr 13 

Czy zamawiający pod pojęciem „Wygięcie zgodne z budową anatomiczną gardła” oczekuje maski 

krtaniowej, w której rurka maski jest wygięta i usztywniona pod katem około 70° zapewniając łatwe i 

precyzyjne umiejscowienie?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Pakiet nr 13 

Czy zamawiający oczekuje maski krtaniowej w pełni bezpiecznej w środowisku MR co oznacza, że ma 

być pozbawiona wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będzie stwarzać dodatkowego 

ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie będzie wpływać na jakość obrazowania?   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści zbrojoną rurkę intubacyjną jednorazowego użytku w rozmiarze 

3,5mm-7,0mm co 0,5, pozostałe parametry bez zmian.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 4: 

Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści maskę krtaniową  sterylną opakowaną w papier -folie gdzie 

rozmiar maski kodowany kolorystycznie jest widoczny na opakowaniu papierowym, pozostałe 

parametry bez zmian.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 5: 

Ad rozdz. XX pkt. 2C 

Prosimy o zmianę sposobu przyznawania punktacji w kryterium terminu realizacji reklamacji na 

następujący: 

Termin realizacji reklamacji: do 48h – 10 pkt 

Termin realizacji reklamacji: od 49 do 120 h – 0 pkt 

Dotrzymanie terminu 24 h w realizacji reklamacji jest mało realne, ze względu na to, że Wykonawca 

musi sprawdzić czego dotyczy reklamacja, ustalić jakie towary zostały do Zamawiającego wysłane, 

jakie partie itp., co sprawia, że obsługa reklamacji jest zdecydowanie bardziej czasochłonna niż 

obsługa zamówienia, gdzie Zamawiający wymaga 2-dniowego terminu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 6: 

Ad par. 6 ust. 1 a/ i b/ 

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 7: 

Ad par. 6 ust. 1c/ i 1d/ 

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych do 0,2% wartości odpowiednio niedostarczonej w terminie 

partii towaru za każdy dzień zwłoki oraz wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy 

dzień zwłoki.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 8: 

Pakiet nr 13 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku: przyjmującej 

wygięcie zgodne z budową anatomiczną gardła, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość, 

mankiet z delikatnego tworzywa zapewniający najlepsze przyleganie z minimalnym uciskiem na 

śluzówkę, wzmocniony koniuszek niepodwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący jednocześnie 

górny zwieracz przełyku, poślizgowa powierzchnia mankietu, sterylne opakowanie umożliwiające 

natychmiastowe użycie, balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający określenie 

stopnia  wypełnienia mankietu metodą dotykową, ze znacznikiem kontroli prawidłowego usytuowania 

maski,  produkt bezlateksowy, kodowana kolorem mankietu z torebką ochronną z zamieszczoną 

instrukcją obsługi, dostępność w rozmiarach co 0.5 od 1 do 2.5  . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 9: 

Pakiet nr 13 

Czy maski krtaniowe mają być wolne od szkodliwych związków: DEHP i  BPA, cechy potwierdzone na 

opakowaniu jednostkowym ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby maski krtaniowe były wolne od szkodliwych związków: DEHP i  BPA, przy 

spełnieniu pozostałych wymagań określonych w SIWZ. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia cech 

na opakowaniu jednostkowym.  

 

 

Pytanie 10: 

Pakiet nr 5 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy będzie oczekiwał aby rurka zbrojona pediatryczna, 

posiadała zaokrągloną końcówkę rurki, wygiętą w kierunku wnętrza rurki, wyprofilowaną w kształcie 

bawolego nosa, co pozwala na bezpieczną, atraumatyczną intubacje? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 11: 

Pakiet nr 5 

Prosimy o uszczegółowienie, czy poprzez opisane w SIWZ:” zbrojenie na całej dł. rurki”, Zamawiający 

miał na myśli linię RTG idącą od zakończenia spirali do końca rurki? 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie miał na myśli linii RTG idącej od zakończenia spirali do końca rurki. Zamawiający 

wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

Pakiet nr 5 

Czy rurka powinna posiadać metalową spiralę, całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej 

długości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

Pytanie 13: 

Pakiet nr 1 

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie cewników obustronnie otwartych. Otwory drenujące w części 

moczowodowej i na pętlach. Cewnik wykonany z poliuretanu skalowany co 1cm z linią pozycjonującą, 

widoczny w promieniach RTG. Rozmiary 4 i 4,8. W zestawie prowadnica, popychacz. Dla rozmiaru 4,8 

popychacz połączony z cewnikiem – sterowalny – nawet po usunięciu prowadnicy. 

 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1cm i 

posiadały linię pozycjonującą oraz były pokryte hydrożelem, co znacznie ułatwia zakładanie a hydrożel 

po aktywacji zmniejsza traumatyczność zabiegu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 14: 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 poz.1 równoważny produkt Maskę kratniową 

jednorazowego użytku z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania 

chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni z drenem inflacyjnym biegnącym przez środek 

mankietu po jego grzbiecie (co ogranicza podwijanie się koniuszka w trakcie zakładania maski). Dren 

inflacyjny zintegrowany w rurce maski i kończy się powyżej oznakowania głębokości intubacji, co 

chroniprzed możliwością przypadkowego przegryzienia. Maska posiada skalowanie głębokości 

prawidłowego usytuowania co 1 cm oraz posiada oznaczenie rozmiaru oraz zakresu wagowego na 

rurce. Na opakowaniu znajduje się oznaczenie, że maska nie zawiera lateksu i ftalanów DEPH, sterylna, 

pakowana folia-papier, z zabezpieczeniem na balonku pilotowym w rozmiarze 1.0; 1.5, 2.0; 2.5 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz.1 rurkę zbrojoną równoważną wyposażoną w metalową 

spirala wzmacniająca jednolicie i bezpiecznie zintegrowana ze ściana rurki zapobiega jej załamywaniu 

•Niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości zapewnia skuteczne uszczelnienie intubacji przy niskim 

ciśnieniu napełnienia mankietu • Dwa znaczniki głębokości w postaci pierścieni ponad mankietem 

ułatwiają prawidłowe pozycjonowanie rurki  Zbrojenie ułatwia radiologiczną kontrolę polożenia rurki • 

Wewnętrzna powierzchnia SATIN SLIP ™ ułatwia wprowadzanie cewnikando odsysania, 

bronchofiberoskopu, czy prowadnicy do intubacji • Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką celem 

ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 16: 

Pakiet nr 1 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy w w/w pakiecie wymaga samego cewnika do 

szynowania moczowodów czy całego zestawu do szynowania moczowodów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 17: 

Pakiet nr 1 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy cewnik zawarty w w/w pakiecie ma być 

przeznaczony dla dzieci czy dorosłych? 

 

Odpowiedź: 

Cewnik będzie przeznaczony dla dużych dzieci i dorosłych. 

 

 

Pytanie 18: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:    

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać 

zapłaty kar  umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 
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b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione 

wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto; 

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w 

terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej  niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie partii towaru – chyba że nie ponosi winy; 

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci 

mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak nie więcej  niż 10% wartości brutto towaru stanowiącego 

przedmiot reklamacji – chyba, że nie ponosi winy. 

e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy (według stanu na dzień naruszenia), chyba, że nie ponosi winy.  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 19: 

W związku z zapisem § 12 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat stanu 

majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.  

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2016 r. oraz oświadczenie jeśli  

stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok. 

 

Odpowiedź: 

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.03.2018 roku 

1. Aktywa trwałe     172 589 283,87 zł   

2. Aktywa obrotowe      69 968 246,25 zł 

3. Suma pasywów     242 557 530,12 zł 

4. Zobowiązania i rezerwy    274 692 905,20 zł 

a) zobowiązania krótkoterminowe      86 966 849,00 zł 

- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług   42 834 910,75 zł 

   w tym:  

• objęte spłatami ratalnymi        0,00 zł 

• wymagalne         0,00 zł 

 

 

II. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

▪ Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII do dnia 29.06.2018r. do godziny 10:00, 

▪ Termin otwarcia określony w rozdziale XVIII do dnia 29.06.2018r. do godziny 11:00, 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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