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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
im. Wojskowej Akademii Medycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
Centralny Szpital Weteranów 
 
Dział Zamówień Publicznych 

         Łódź, dnia 24.01.2022 r. 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania,  
którzy pobrali SWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawę sprzętu jednorazowego 

użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
WAM – CSW w Łodzi - nr sprawy – 25/TP/ZP/D/2022 

 
W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 
284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, j.t. 
ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
I ZAPYTANIA 

1. Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 7 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 „Elektroda diagnostyczna sterowalna 10 polowa” wymaga dostępności krzywizny 3Ddla 
łatwego dostępu do zatoki wieńcowej. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający na podstawie udzielonej odpowiedzi doprecyzowuje 
opis przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie 
Pakietu nr 7. 

 

II ZAPYTANIA 

2. 1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur 
oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 6 ust. 1:  

1.1 za zwłokę w dostarczeniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zamówionych partii towaru – w wysokości 
0,3% wartości netto niedostarczonej partii za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 
netto niedostarczonej partii;  
1.2. za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w dostarczeniu towaru - wolnego od wad po pozytywnym 
rozpatrzeniu reklamacji – w wysokości 0,3% wartości netto reklamowanego towaru, za każdy dzień roboczy zwłoki, 
jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego towaru  
1.4. za niedotrzymanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy parametru oferowanego w Formularzu 
asortymentowo-cenowym, stanowiące kryterium wyboru oferty każdorazowo w wysokości 1,5% wartości netto danego 
pakietu (dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7);  
1.5. za niedotrzymanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oferowanego w Formularzu oferty terminu dostawy , 
stanowiącego kryterium wyboru oferty każdorazowo w wysokości 1,5% wartości netto danego pakietu (dotyczy pakietu 
nr 4 i pakietu nr 8); 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

III ZAPYTANIA 

4. Pakiet 2 
Czy zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

5. Pakiet 2 
Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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6. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści serwetę 225 x 320 cm, foliowe panele po obu stronach obłożenia na całej długości z dwoma 
otworami o średnicy 12 cm, wypełnionymi i otoczonymi folią chirurgiczną? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

7. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 65 x 85 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

8. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści ręczniki 40 x 40 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

9. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści zestaw nie zawierający rozwieracza metalowego? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

10. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści plastikowe kleszczyki z zatrzaskiem o długości 140 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

11. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści metalowy pean prosty o długości 18 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

12. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści zagięty metalowe pean o długości 20 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

13. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści nożyczki o dł. 15 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

14. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści metalowe imadło 13 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

15. Pakiet 8 
Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

IV ZAPYTANIA 

16. Pytanie nr 1 , pakiet nr 2, Sterylny pakiet do zabiegów EPS i ablacji 

Czy Zamawiający dopuści : Chustę angio o wymiarach 225X330 cm, z SMS , folia z 2 stron, otwory o śr. 12cm 
częściowo wypełniopne folią (sam otwór 7cm ), pean prosty o długości 20 cm, 2 sztuki etykiet znajdują się na 
głównej etykiecie. Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

17. Pytanie nr 2, pakiet nr 8 , Sterylne obłożenie pola operacyjnego do zabiegów implantacji stymulatorów 

Czy Zamawiający dopuści : rozwieracz z polkarbonatu , 2 peany metalowe prosty o długości 13 cm, metalowe 
kleszczyki proste o długości 13 cm, 1 x serweta na stolik 100 x 150 cm. Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Na podstawie art. 286 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść 
SWZ w zakresie Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 7).  
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ, stosownie do art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów 
innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze 
udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi. 
 

Z poważaniem        
 


