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Dział  Zamówień Publicznych            Parczew, dn. 28.11.2012r. 

fax (83) 355-21-13    

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/22/2012 (3) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 
medycznej 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 

poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 1 
Dotyczy Zadania nr 36 
Czy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający ma faktycznie na myśli wysokość parawanu 150 
centymetrów, a szerokość 190 centymetrów, a nie odwrotnie? 

Odpowiedź 

Modyfikacja z dnia 28.11.2012r. Nr pisma SPZOZ.V.ZP-3520/22/2012 (2) 

Pytanie 2 
Dotyczy Zadania nr 36 
Czy w zamawianym parawanie Zamawiający będzie wymagał okna? Jeśli tak prosimy 
o sprecyzowanie jego wymiarów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga okna. 

Pytanie 3 

Dotyczy Zadania nr 36 

Czy Zamawiający zamawia parawan w kolorze białym lub jakimś innym określonym przez siebie 
kolorze? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie precyzuje koloru parawanu. 

Pytanie 4 

Dotyczy zadania nr 6 pozycja 44,58,61 tj dren do odsysania, kanka yankauer, zestaw odsysający. 

W związku z różnorodnością przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 6 uprzejmie prosimy o możliwość 
składania ofert na poszczególne pozycje ww zadania lub prosimy o wydzielenie pozycji 44,58 i 61 
w jedno osobne zadanie tak, by umożliwić  składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ 
nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiałaby Państwu 
dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej 
proponowanego przez Państwa pakietu. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5 
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Dotyczy Zadania nr 6 pozycja 44 –dren do odsysania 

Czy Zamawiający w zadaniu 6 pozycja 44 dopuści dren do odsysania o średnicy 24 lub 26 Ch? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu nr 6 w pozycji 44 dren do odsysania 26Ch dł. 
210mm j.u. 

Pytanie 6 

Dotyczy Zadania nr 6 pozycja 61 – kanka Yankauer 

Czy Zamawiający w zad 6 poz. 61 dopuści kankę o długości całkowitej 270mm i drenu rozm. 7/8 mm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 6 w pozycji 61 końcówkę do odsysania pola operacyjnego 
z przewodem ssącym (z reg. ssania) rozm. 8mm, dł. 270mm, przewód ssący rozm. 7/8mm, dł. 
2100mm. 

Pytanie 7 

Dotyczy zadania nr 19 poz. 11- wkłady jednorazowe  

Biorąc pod uwagę iż kryterium oceny w niniejszym postępowaniu 90% stanowi cena zwracamy się                           
z prośbą o wydzielenie pozycji nr 11 – wkłady jednorazowe do osobnego pakietu by umożliwić 
składanie ofert wyłącznie na ten asortyment co umożliwiłoby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy 
przy równej konkurencji. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 8 

Dotyczy zadania nr 19 poz.11 – wkłady jednorazowe. Czy Zamawiający w zad 19 poz. 11 dopuści 
wkłady j.u. do systemów równoważnego Serres wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania 
umowy wielorazowych pojemników i uchwytów? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9 

Dotyczy zadania nr 25 poz. 2,3,4 – igły do trepanobiopsji i punkcji mostka 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 25 poz. 2,3 i 4 igły do trepanobiopsji i punkcji 
mostka w jednorodne asortymentowo zadanie np. 25 A tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na 
ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą 
prośbę umożliwiałaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie 
w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiałaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy 
równej konkurencyjności oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa zadania. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 10 

Dotyczy § 7 pkt 1 a i c oraz pkt 2 wzoru umowy. 

w/w punkty umowy zawierają informację: 

„(… 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku: 

a) Powtarzających się nieterminowych realizacji dostaw, 
c) Powtarzających się reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o których mowa w § 4. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kary umowne wynikające z § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio..)” 

Zapis taki sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie 
będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu 
wstrzymane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania 
należności. Pozostawiony zapis w niezmiennej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe 
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regulowanie płatności z jednoczesnym naliczaniem Dostawcy kar umownych oraz odstąpienia od 
umowy. Z uwagi na powyższe wnosimy o wprowadzenie modyfikacji ww punktów poprzez dopisanie 
treści: 

 

§ 7  

„(…1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku: 

a) Powtarzających się kolejnych nieterminowych realizacji dostaw, 
c) Powtarzających się kolejnych reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o których mowa 

w § 4. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kary umowne wynikające z § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio za 
wyjątkiem sytuacji kiedy wystąpi brak zapłaty ponad 30 dni od ustalonego umową terminu.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 11 

Dotyczy Załącznika nr 2 – Zadanie nr 30 – poz. 2 

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle diatermiczną owalną o średnicy narzędzia 
2,3mm (obecnie w SIWZ 2,4mm) pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 30 poz. 2 średnicę pętli diatermicznej 2,3mm. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 12 
Dotyczy Załącznika nr 2 – Zadanie nr 30 – poz. 4 
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować długą szczotkę do czyszczenia typu Pentax 
CS3025o długości roboczej 250cm (obecnie w SIWZ 300cm)? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 30 pozycji nr 4 szczotkę do czyszczenia o długości 250 cm. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Pytanie 13 

Dotyczy Załącznika nr 2 – Zadanie nr 30 – poz.5 

Czy Zamawiający w w/w pozwoli zaoferować długą szczotkę do czyszczenia typu Pentax CS6021SN 
o długości roboczej 210cm (obecnie w SIWZ 300cm)? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza w zadaniu 30 pozycji nr 5 szczotkę do czyszczenia o długości roboczej 210 
cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

Pytanie 14 

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 

„(…) Zgoda nie jest wymagana względem banku Wykonawcy finansującego kontrakt.” ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 15 

Dotyczy zapisów umowy § 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 3 ustępu o następującej treści: 

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od wymaganego terminu Wykonawca ma prawo 
wstrzymać realizację kolejnych zamówień.” ? 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 16 

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres na uzupełnienie braków ilościowych był wyrażony w dniach 
roboczych ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 17 

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 

„(…) Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków jakościowych do 5 dni roboczych od chwili 
pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Zamawiającego reklamacji.” ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 18 

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 19 

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 pkt. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 20 

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 

„Po dacie……., mimo nie zrealizowania Zamówienia objętego umową, umowa wygasa 
z zastrzeżeniem, że niezrealizowana część umowy nie może przekroczyć 30%.” ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 21 

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 

„powtarzających się reklamacji ilościowych towarów, o których mowa w § 4.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 22 

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4 

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 

Ceny jednostkowe netto przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres 
obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, 
dostawą przedmiotu umowy do siedziby (magazyn Apteki) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku, 
ubezpieczenia, opakowania oraz podatku VAT. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 23 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: 

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w 
zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów 
ważnych dla zdrowia i życia. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 24 

Dotyczy zadania 17 poz. 14,15,17 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w powyższych pozycjach rękawice winylowe 
bezpudrowe ze streczem , pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 25 

Dotyczy pakietu nr 17 poz. 14,15,17 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania poz. 14, 15 oraz 17 rękawiczek winylowych bezpudrowych, 
stretch, co wpłynie na cenę. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 26 

Dotyczy zadania nr 12 narzędzia medyczne 

Z uwagi na niestabilną sytuację ekonomiczną na rynku związaną z wahaniami kursu EUR, zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o skrócenie realizacji dostaw z 24 miesięcy do 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 
Podpisał:  

               
                                                                                                      Dyrektor 

                                                                  Samodzielnego Publicznego 

                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej 

                                                                 w Parczewie 

                                                                  mgr Janusz Hordejuk 

 

 
 

  


