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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/15/2014 (3)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów i akcesoriów medycznych w podziale na
29 części
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 2013 r, poz. 907 z późniejszymi 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 nr 1
Dotyczy Zadania nr 22 poz.1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej
wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie
złożenie konkurencyjnej oferty:
Chwytak trzyramienny, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chwytaka trzyramiennego, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie nr 2
Dotyczy Zadania nr 22 poz.3
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej
wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie
złożenie konkurencyjnej oferty:
Kleszczyki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
Dotyczy Zadania nr 22 poz.3,4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej
wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie
złożenie konkurencyjnej oferty:
Czy Zamawiający wymaga części roboczej: owalnej z igłą lub bez igły, okrągłą z igłą lub bez igły,
ząbkowaną (aligator)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczyków o wyżej wymienionych częściach roboczych.
Pytanie nr 4
Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1 i poz. 2
Czy Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniu handlowym informacje o produkcie były w języku
angielskim (nazwa handlowa)? Nazwa handlowa zestawów w języku angielskim jest zgodna z nazwą

widniejącą na certyfikatach, które Zamawiający otrzyma również w języku polskim, natomiast etykieta
na opakowaniu handlowym jest w języku angielskim .
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5
Dot. wzoru umowy § 1 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym
lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w formularzu cenowym (w ramach
poszczególnego zadania), przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może
przekroczyć ceny umowy określonej w § 2 ust. 3., a zmniejszenie bądź zwiększenie ilości
zamawianego asortymentu nie może przekroczyć 20% ilości określonych w formularzu cenowym dla
danej pozycji.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6
Dot. wzoru umowy § 4 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:
„Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków jakościowych i/lub ilościowych lub też
pisemnej, odmowy uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 3 7 dni roboczych licząc od
daty jej otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak pisemnej
odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7
Dot. wzoru umowy § 5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
1) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego wyrobów, za każdy dzień
opóźnienia zwłoki w uzupełnienia braków ilościowych i/lub jakościowych ponad termin określony
w §4 ust. 2 lub 4, jednak nie mniej niż 10,00 zł;
2) 0,2% wartości brutto asortymentu objętego zamówieniem, o którym mowa w §1 ust. 2,
za każdy dzień opóźnienia zwłoki w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż
10,00 zł;
2.W przypadku odstąpienia Wykonawcy bądź Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma
prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście
poniesionej i wykazanej szkody.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.”
oraz o dodanie ustępów o następującej treści:
„6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1) zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia ponad termin płatności określony w
§ 3 ust. 2 – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego
asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w wysokości 0,2%
wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia
dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu
umowy przechodzi
z Wykonawcy na Zamawiającego.
7. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości
brutto niezrealizowanej części umowy.
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8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 8
Dotyczy zadania 4 poz. 2
Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 4A. Wydzielenie to zwiększy liczbę
składanych ofert konkurencyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 9
Dotyczy zadania 4 poz. 3
Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 4A. Wydzielenie to zwiększy liczbę
składanych ofert konkurencyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 10
Dotyczy zadania 4 poz. 4
Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 4A. Wydzielenie to zwiększy liczbę
składanych ofert konkurencyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11
Dotyczy zadania 4 poz 3
Czy zamawiający dopuści igłę 11G 100-00 z kaniulą ekstrakcyjną pozwalającą pobrać próbkę w
sposób całkowicie atraumatyczny i bezpieczny oraz utrzymać ją bez szkody dla powierzchni i
wewnętrznej struktury do czasu jej wydobycia, posiadającą łącznik Luer Lock, wyposażoną w
prowadnicę ze skalą, umożliwiającą wydobycie oraz sprawdzenie długości próbki w trakcie
wykonywania procedury, sterylizowana EO
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 12
Dotyczy zadania 4 poz 4
Czy zamawiający dopuści igłę 11G 150-00 z kaniulą ekstrakcyjną pozwalającą pobrać próbkę w
sposób całkowicie atraumatyczny i bezpieczny oraz utrzymać ją bez szkody dla powierzchni i
wewnętrznej struktury do czasu jej wydobycia, posiadającą łącznik Luer Lock, wyposażoną w
prowadnicę ze skalą, umożliwiającą wydobycie oraz sprawdzenie długości próbki w trakcie
wykonywania procedury, sterylizowana EO
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13
Dotyczy zadania 5 poz 2
Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na klipsy w zasobnikach po 6 sztuk oraz 4 szt
(łącznie 10sztuk) klipsów, dzięki czemu Zamawiający będzie miał możliwość składania zamówień na
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odpowiednią ilość klipsów w magazynku, co będzie zgodne z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu
zamówienia?
Klipsy tytanowe są kompatybilne z klipsownicą Storz
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza klipsy w zasobnikach po 6 sztuk i po 4 sztuki klipsów, z odpowiednim
przeliczeniem, kompatybilne z klipsownicą Storz
Pytanie nr 14
Dotyczy zadania Zad 28 poz 1
Czy zamawiający dopuści kanister wielokrotnego użytku przezroczysty ale dostępny również w
kolorze niebieskim wykonany z poliwęglanu, , z łatwo czytelną skalą, wyposażony w zintegrowany
wymienny koniec do połączenia ze źródłem ssania, nie wymagający odłączenia drenu ssącego od
kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 95 st. C i sterylizację w
autoklawie, kompatybilny z ssakiem Ogarit.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15
Dotyczy zadania 28 poz 2
Czy zamawiający dopuści dopuści kanister wielokrotnego użytku przezroczysty ale dostępny również
w kolorze niebieskim wykonany z poliwęglanu, , z łatwo czytelną skalą, wyposażony w zintegrowany
wymienny koniec do połączenia ze źródłem ssania, nie wymagający odłączenia drenu ssącego od
kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 95 st. C i sterylizację w
autoklawie, kompatybilny z ssakiem Fazzini F-60.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16
Dotyczy zadania 28 poz 3
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści wkłady jednorazowe o pojemności
2L, wkłady posiadają pokrywę o średnicy 13,5cm, posiadają zastawkę hydrofobową automatycznie
odcinającą ssanie w momencie wypełnienia worka, port ortopedyczny o średnicy 12mm. Wkłady
dodatkowo posiadają filtr antybakteryjny dzięki czemu zmniejsza się koszty związane z zakupem
filtrów antybakteryjnych.. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na
pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje
się na pojemniku). Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór do wsypywania
proszku żelującego lub pobrania wydzieliny do badań. Wkłady są przystosowane do pracy z ssakami
próżniowymi oraz elektrycznymi m.in. typu SO-3.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17
Dotyczy § 1 ust. 9 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść:
„z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 18
Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni na rozpatrzenie przez
Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z
www.spzozparczew.pl 28.11.2014r.

Strona 4 z 5

obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić
do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni tj. 2 dni na
rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 19
Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację zapisu na:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku:
1) powtarzających się (co najmniej kolejnych dwóch) nieterminowych realizacji dostaw,
2) powtarzających się (co najmniej kolejnych dwóch) reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o
których mowa w § 4
3) innych istotnych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Podpisał
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk
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