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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
PCMG/P-50/2018 na zakup i dostawę cewników: pęcherzowych, urologicznych, chirurgicznych, do dializ oraz 
zestawów do punkcji i drenażu, drenów, zgłębników dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy: 
 
Pytanie 1: 
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części  Zamawiający może żądać 
zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego, a nie 
dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego, a 
nie dostarczonego towaru. 
Odpowiedź: Zamawiający określił wysokości kar w sposób racjonalny i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 2: 
W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający określił wysokości kar w sposób racjonalny i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 3:  
Część nr 2, pozycja 2 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 2 z pakietu co umożliwi wykonawcom złożenie 
konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 2 z Części nr 2 i utworzy Część nr 4 - zestawy do punkcji i drenażu II i nada 
dotychczasowej Części nr 2 nazwę - zestawy do punkcji i drenażu I 
 
Pytanie 4: 
Część 1 pozycja 1 
W związku z tym, że ceny sond różnią się w zależności od rozmiaru, zwracamy się z prośbą o podanie ilości dla 
poszczególnych rozmiarów oraz wyrażenie zgody na wycenę każdego z rozmiarów jako oddzielnej pozycji.  
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie korzystnej cenowo oferty, gdyż przy obecnych zapisach SIWZ 
Wykonawcy zmuszeni są do podania jednej ceny, czyli ceny cewników najdroższych. 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego zadania? Pozwoli to na 
złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 1 z Części nr 1 i utworzy Część nr 5 - sondy, dreny, zgłębniki II i nada 
dotychczasowej Części nr 1 nazwę - sondy, dreny, zgłębniki I. Zamawiający w formularzu cenowym 
nowoutworzonej części nr 5 wskazuje szacunkowe ilości poszczególnych rozmiarów sond na okres 2 lat. 
 
Pytanie 5: 
Część 1 pozycja 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i utworzenie z niej oddzielnego zadania? Pozwoli to na 
złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 4 z Części nr 1 i utworzy Część nr 6 - sondy, dreny, zgłębniki III. 
 
Pytanie 6: 
Część 1 pozycja 5 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych o 
powierzchni zmrożonej?    
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza cewników do odślusowywania g.d.o. o zmrożonej powierzchni. Zapisy SIWZ bez 
zmian. 
 
Pytanie 7: 
Część 1 pozycja 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 i utworzenie z niej oddzielnego zadania? Pozwoli to na 
złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 5 z Części nr 1 i utworzy Część nr 7 - sondy, dreny, zgłębniki IV. 
 
Pytanie 8: 
Część 1 pozycja 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 i utworzenie z niej oddzielnego zadania? Pozwoli to na 
złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 7 z Części nr 1 i utworzy Część nr 8 - sondy, dreny, zgłębniki V. 
 
Pytanie 9: 
Część 1 pozycja 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos w standardowych 
rozmiarach 210cm, 300cm, 400cm, 500cm? 
W związku z tym, że ceny cewników znacznie różnią się w zależności od długości, zwracamy się z prośbą o 
podanie ilości dla poszczególnych długości oraz wyrażenie zgody na wycenę każdego z rozmiarów jako 
oddzielnej pozycji.  
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie korzystnej cenowo oferty, gdyż przy obecnych zapisach SIWZ 
Wykonawcy zmuszeni są do podania jednej ceny, czyli ceny cewników najdroższych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza tylko czterech zaoferowanych długości wąsów. Zamawiający oczekuje oferty na 
wąsy tlenowe o różnych długościach z podanego zakresu.  
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Pytanie 10: 
Część 1 pozycja 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 i utworzenie z niej oddzielnego zadania? Pozwoli to na 
złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 8 z Części nr 1 i utworzy Część nr 9 - sondy, dreny, zgłębniki VI. 
 
Pytanie 11: 
Część 1 pozycja 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów Redon wykonanych z PCV o jakości medycznej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza drenu Redon wykonanego z PCV o jakości medycznej. Zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 12: 
Część 1 pozycja 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów Redon w rozmiarach Ch od 8 do CH 18? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o podanie ilości dla rozmiarów CH 8 – CH 18, oraz osobno dla 
rozmiarów CH 20 i CH 22 oraz wyrażenie zgody na wycenę każdego z rozmiarów jako oddzielnej pozycji.  
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie korzystnej cenowo oferty gdyż standardowe rozmiary  CH8-CH 18, są 
znacznie tańsze od rozmiarów większych, a przy obecnych zapisach SIWZ Wykonawcy zmuszeni są do podania 
jednej ceny, czyli ceny cewników najdroższych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje oferty na dreny Redon o różnych długościach z podanego zakresu. Zamawiający w 
formularzu cenowym wskazuje szacunkowe ilości poszczególnych rozmiarów drenów na okres 2 lat. 
 
Pytanie 13: 
Część 1 pozycja 9-11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9-11 i utworzenie z nich oddzielnego zadania? Pozwoli 
to na złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 9-11 z Części nr 1 i utworzy Część nr 10 - sondy, dreny, zgłębniki VII. 
 
Pytanie 14: 
Część 1 pozycja 13-15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13-15 i utworzenie z nich oddzielnego zadania? Pozwoli 
to na złożenie ofert większej licznie wykonawców, a przez to uzyskanie korzystniejszej oferty przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydzieli pozycję 13-15 z Części nr 1 i utworzy Część nr 11 - sondy, dreny, zgłębniki VIII. 

 


