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Parczew, 20.12.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/17/2016 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do 
aparatury medycznej w podziale na 37 części. 
 
 
 

Wyjaśnienia 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 

2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 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 - Zadanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt. reszta parametrów bez zmian. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza elektrody neutralne jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci, 
powierzchnia dzielona (dwudzielne), 110 cm2, pakowane po 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem 
ilości opakowań. 
 
Pytanie 2 - Zadanie 19 poz. 7 
Zwracamy się z prośbą o  doprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem. 
 
Pytanie 3 - Zadanie 19 poz. 9 
Chcielibyśmy poinformować, że producent Mitsubishi zaprzestał produkcji papieru o długości 21 m. 
Prosimy zatem o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110 mm x 20 m  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny do USG Videoprinter Mitsubishi K65HM w rozmiarze 
110 mm x 20 m. 
 
Pytanie 4 - Zadanie 19 poz. 9 
Zwracamy się z do Zamawiającego o dopuszczenie papieru kompatybilnego w rozmiarze 110 mm x 
20 m. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny do USG Videoprinter Mitsubishi K65HM w rozmiarze 
110 mm x 20 m. 
 
Pytanie 5 - Wzór umowy § 1 ust. 3 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego 
Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. 
Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja 
będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej 
Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne 
ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo 
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zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny 
do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 6 - Wzór umowy § 1 ust. 4 
Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 
144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek 
zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości 
poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w 
sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 
pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, 
i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w 
ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, 
może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej 
gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według 
własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest 
niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 7 – Wzór umowy § 4 ust. 2 i 4 
W związku z rozbieżnością dotyczącą terminu uzupełnienia braków ilościowych (ustęp 2  - do 5 dni 
roboczych; ustęp 4 w terminie 3 dni roboczych) prosimy o potwierdzenie, który z terminów jest 
obowiązujący 
Odpowiedź: 
Wzór umowy § 4 ust. 2, termin dotyczy uzupełnienia braków ilościowych - do 5 dni roboczych. Wzór 
umowy § 4 ust. 4, termin dotyczy odpowiedzi na reklamację (odmowy uznania reklamacji) - 3 dni 
robocze. 
 
Pytanie 8 - Zadanie nr 23, poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa foliowo-papierowego o długości 100m z 
odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawa foliowo-papierowego o długości 100m z odpowiednim 
przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 – Wzór umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 
(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”?   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 – Wzór umowy § 2 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) 
treści: „Strony wyjątkowo dopuszczają także podwyższenie cen jednostkowych w przypadku 
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia 
zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i 
usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy 
przekroczy 3%.”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 – Wzór umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” słowami „zwłoki” w § 5 ust. 1 wzoru 
umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 

http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl 20.12.2016 Strona 3 z 3 

 

Pytanie 12 – Wzór umowy  
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 
zamówiony? 
Odpowiedź: 
Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 
wynikających z działalności Zamawiającego. 
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