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Parczew, 20.03.2014 r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/6/2014(2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do laseroterapii oraz innych 
wyrobów medycznych. 
 
 

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 jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 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. Zał. nr 2, Zadanie Nr 6 -  Elektroda neutralna j.u. 

Prosimy o dopuszczenie równoważnej elektrody neutralnej jednorazowego użytku, dla dorosłych 

i dzieci, dzielonej (dwudzielnej), powierzchnia całkowita 167 cm2 , powierzchnia przewodząca 

107,5 cm2. Elektroda jest kształtu owalnego , podłoże z elastycznego i przyjaznego dla skóry 

materiału nonwoven . Pakowana w opakowanie jednostkowe po 5 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody neutralne jednorazowego użytku zgodnie 

z powyższym opisem. 

 

Pytanie 2. Zał. nr 2, Zadanie Nr 12 - Maski tlenowe, przedłużacze. Pozycja nr 2 

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawani tlenu z rezerwuarem i drenem o dł. 213cm. reszta 

parametrów zgodna z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem 

o dł. 213cm - dla dorosłych, wykonane z przezroczystego PCV medycznego. 

 

Pytanie 3. Zał. nr 2, Zadanie Nr 12 - Maski tlenowe, przedłużacze. Pozycja nr 3 

Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o dł. 200 cm.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski tlenowe dla dorosłych ze złączkami Venturiego 

(6 kolorowych złączek) i drenem o długości 200 cm. 

 

Pytanie 4. Zał. nr 2, Zadanie Nr 12 - Maski tlenowe, przedłużacze. Pozycja nr 4 

Czy Zamawiający dopuści maskę aerozolową z nebulizatorem  8 ml. z drenem o dł. 200 cm., lub 

5 ml. z drenem o dł. 213 cm.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maski aerozolowe dla dorosłych (zestawy do inhalacji) 

z nebulizatorem 8 ml i drenem o dł. 200 cm, z elastycznego medycznego PCW (PCV). 

 

Pytanie 5. Zał. nr 2, Zadanie Nr 12 - Maski tlenowe, przedłużacze. Pozycja nr 6 

Czy  Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł. 213 cm.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużacze do masek (dreny tlenowe) o dł. 213 cm. 
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Pytanie 6. Zał. nr 2, Zadanie Nr 1 - Zestawy do laseroterapii. 

Czy Zamawiający dopuści aparat do laseroterapii z wygodnymi przyciskami funkcjonalnymi do 

obsługi bez ekranu dotykowego, co przy małym ekranie dotykowym jest rozwiązaniem 

wygodniejszym, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 1 pkt. 5  

W/w ust. zawiera informację: iż „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw 
w okresie trwania umowy.....”. Treść w/w ust  sprawia,że strony nie są równoprawne. Zamawiający 
wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej 
zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację w/w zapisu i dopisanie poniższej treści :  
Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 
30 dni ponad ustalony termin. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 8. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 2 pkt. 4  
„Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres realizacji umowy, 
określonej w § 6 ust. 1. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z zakupem, dostawą 
przedmiotu umowy do siedziby (magazynu) Zamawiającego, w tym koszty rozładunku, ubezpieczenia, 
opakowania oraz podatku VAT”. 
Wykonawca, mając na uwadze okres obowiązywania umowy – 10 miesięcy – wnosi o zmianę wyżej 
oznaczonego zapisu umownego poprzez dopuszczenie możliwości podwyższenia łącznej ceny brutto 
przedmiotowej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, ze skutkiem na dzień wejścia w życie 
aktu prawnego wprowadzającego zmianę.  
Pragniemy nadmienić, iż wyjątkowo korzystna cena oferowanych wyrobów wynika z zastosowania 
możliwie najniższej marży, w związku z czym ewentualna zmiana przepisów podatkowych w w/w 
zakresie skutkować będzie obniżeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a nawet 
osiąganiem przez Wykonawcę strat. Wykonawca proponuje następująca zmianę:  

„ Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym nie wzrosną przez okres realizacji umowy, 
określonej w § 6 ust. 1. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT zmiana nastąpi tylko w wartości 
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z 
zakupem, dostawą przedmiotu umowy do siedziby (magazynu) Zamawiającego, w tym koszty 
rozładunku, ubezpieczenia, opakowania oraz podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT 
zmiana łącznej ceny brutto umowy następuje z mocy prawa, z dniem wejścia w życie nowych regulacji i 
tym samym nie wymaga aneksu do niniejszej umowy”.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 9. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 7 pkt. 1a i c oraz pkt. 2  

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: 

„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku:  
a) powtarzających się „kolejnych trzech” nieterminowych realizacji dostaw. 
c) powtarzających się (co najmniej trzech 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.” 
"Przedmiotowy zapis umowny, w obecnym brzmieniu, uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od 
niej z winy Wykonawcy w przypadku nieterminowej realizacji dostaw stoją w sprzeczności z 
postanowieniami umownymi regulującymi kwestię odpowiedzialności Wykonawcy (kary umowne) na 
mocy § 5". 
Za niezasadne i niekonsekwentne należy uznać działania (zapisy umowne), które mają na celu 
wyłączenie mechanizmu różnicowania odpowiedzialności kontraktowej, która winna być adekwatna do 
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naruszenia. Bezspornym jest, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy z winy drugiej strony z uwagi na  
skutki prawne - ex tunc - jakie wywołuje, winno być zastrzeżone dla naruszeń w stopniu „rażącym”. 
Wskazać należy, iż funkcją kar umownych – obok kompensowania doznanej straty, szkody -  jest 
dyscyplinowanie drugiej strony kontraktu za pomocą dolegliwości finansowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 3 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 

„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 11. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 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: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 12. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 4 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by okres na uzupełnienie braków ilościowych był wyrażony 

w dniach roboczych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w § 4 ust. 2. Modyfikacja siwz 

SPZOZ.V.ZP-3520/6/2014(1) z dn. 20.03.2014. 

 

Pytanie 13. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 4 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę przedmiotu umowy na towar zgodny z zamówieniem  

– do 5 dni roboczych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w § 4 ust. 4. Modyfikacja siwz 

SPZOZ.V.ZP-3520/6/2014(1) z dn. 20.03.2014. 

 

Pytanie 14. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 1  

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

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3  

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

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 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 wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17. Zał. nr 5 wzór umowy, Dotyczy § 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 wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 18. Zał. Nr 2, Zadanie nr 14 - Trokar laparoskopowy  
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wielorazowego trokara laparoskopowego bezpiecznego 
10-11 mm z podłączeniem do gazu z włókna węglowego, co łączy zalety trokara jednorazowego i 
wielorazowego, zmniejszając ryzyko przewodzenia prądu i niszczenia tubusu manipulatorów 
laparoskopowych? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 19. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 9, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy, zimno/ciepło, 13x14cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kompres żelowy, zimno/ciepło, 13x14cm. 

 
Pytanie 20. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 9, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy, zimno/ciepło, 29x12cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 21. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 9, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy, zimno/ciepło, 21x38cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 22. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 9, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy, zimno/ciepło, 21x38cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 23. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 9, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy, zimno/ciepło, 26x16cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kompres żelowy, zimno/ciepło, 26x16cm. 

 
Pytanie 24. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 12, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową w  zestawie  z 2 dyszami – biała, która umożliwia wybór 
średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich 
stężeń (24%, 28%, 30%)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 25. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 12, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizator 6ml? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 26. Zał. Nr 2, Zadanie Nr 12, pozycja 5 
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o śr. 5,6mm/8mm lub 7mm/10mm, spełniające pozostałe 
wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 27. Zał. nr 5 wzór umowy,  
Dot. § 1 ust. 2 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 

„2. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia odpowiednim środkiem transportu, na 
własny koszt i ryzyko do magazynu SPZOZ Parczew [ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew] zgodnie 
z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego (w formie pisemnej, faxem lub telefonicznie) w terminie 
do 4 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
15:00. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru 
towaru przez Zamawiającego.” 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w § 1 ust. 2.  Modyfikacja siwz 

SPZOZ.V.ZP-3520/6/2014(1) z dn. 20.03.2014. 

 
Pytanie 28. Zał. nr 5 wzór umowy,  

Dot. § 4 ust. 2 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 
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„2. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru.                      
Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie (pisemnie, faksem lub 
telefonicznie). Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych do 4 roboczych 
dni od chwili otrzymania wiadomości od Zamawiającego.” 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w § 4 ust. 2.  Modyfikacja siwz 

SPZOZ.V.ZP-3520/6/2014(1) z dn. 20.03.2014. 

 

Pytanie 29. Zał. nr 5 wzór umowy,  

Dot. § 4 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 

„4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez 
Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 3 w terminie 2 roboczych dni licząc od daty jej 
otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. W przypadku 
potwierdzenia zasadności reklamacji bezzwłocznie nastąpi wymiana przedmiotu umowy na zgodny 
z zamówieniem i wolny od wad - do 2 7 dni roboczych.” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i modyfikacją SIWZ - SPZOZ.V.ZP-

3520/6/2014(1) z dn. 20.03.2014. 

 

Pytanie 30. Zał. nr 5 wzór umowy,  

Dot. § 5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5 2% niezrealizowanej części wartości umowy określonej w § 2 ust. 3, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) w wysokości 0,5 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie wyrobu, za każdy dzień zwłoki, w 

dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10 zł 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania 

reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 -4 w wysokości 0,5 0,2% wartości przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 10 zł 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w wysokości 5 2% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 

3, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego, z zastrzeżeniem, o 

którym mowa w § 8 i § 9 niniejszej umowy. 

2) w wysokości 0,2% wartości dostarczonego w terminie wyrobu, za każdy dzień zwłoki w 

zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 

3. Zamawiający może potrącić karę umowną z faktury zapłaty. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości faktycznie 

poniesionej i udowodnionej szkody. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę, nie powoduje 

wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i 

obliczonych zgodnie  z regulacją § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy.” 

oraz o dodanie ust. 6. o następującej treści: 

„łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% 

wartości dostarczonego w terminie wyrobu.” 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 31. Zał. nr 5 wzór umowy,  

Dot. § 7 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 
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„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w przypadku: 

a) powtarzających się (co najmniej dwóch pięciu) nieterminowych realizacji dostaw, gdy 
Wykonawca pomimo dwukrotnego, pisemnego wezwania, wysłanego w odstępie co 7 dni, 
w dalszym ciągu nie przystępuje do realizacji zamówienia, 
b) zmiany cen przez Wykonawcę innej niż opisana w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, 
c) powtarzających się (co najmniej trzech) reklamacji ilościowych i jakościowych towarów, o 
których mowa w § 4, w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swoich zobowiązań w 
zakresie załatwienia reklamacji lub też uchyla się od wymiany wyrobu na wolny od wad. W 
innym przypadku odstąpienie od umowy nie przysługuje. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kary umowne wynikające z § 5 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio.” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 32. Zał. nr 5 wzór umowy,  

Dot. § 9 ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ust. poprzez wykreślenie pkt. 1) i 2) jako 

niejednoznacznych: 

„1. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

Prosimy o wykreślenie – w takim przypadku zostaje wyznaczony podmiot, który wstępuje w 

prawa i obowiązki Wykonawcy 

b)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku.” 

Prosimy o wykreślenie – w takim przypadku zostaje wyznaczony podmiot, który wstępuje w 

prawa i obowiązki Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 33. Zał. nr 2, Zadanie Nr 2 – Dozownik tlenowy 

Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenowy A-21 (II) z butelką wykonaną z tworzywa? 

Rozwiązanie to jest lepsze od butelek szklanych, gdyż butelki z tworzywa nie tłuką się, w 

odróżnieniu od szklanych 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 34. Zał. nr 2, Zadanie Nr 2 – Dozownik tlenowy 

Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenowy A-21 (VII) z przepływomierzem i nawilżaczem, z 

butelką z tworzywa z możliwością do sterylizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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