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Parczew, 23.12.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/17/2016 (4) 
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 5 poz. 1  
Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane 
z materiału odpowiadającym stosownym normom dla implantów chirurgicznych,  nie generujących 
żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie 
magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne 
wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 2 - Wzór umowy § 4 ust. 4 
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 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:  
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 3 - Wzór umowy § 7 ust. 1 
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 wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 4 - Wzór umowy § 1 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 
wynikających z działalności Zamawiającego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może 
stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego o ile zmniejszenie nie 
będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 5 - Wzór umowy § 1 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też 
niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu czy też wyrobu z tzw. 
zapasów, w sytuacji o której mowa w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu 
(zamiennika) u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 
umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą 
różnicą zostanie obciążony Wykonawca.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 6 - Wzór umowy § 1 ust. 12 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii 
przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki 
wprowadzenia do obrotu medycznego? 
Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności  
CE oferowanego sprzętu medycznego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 7 - Wzór umowy § 3 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja 
wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej 
umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. 
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 8 - Wzór umowy § 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach 
(należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego  
na fakturze.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 9 - Wzór umowy § 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności 
wskazanego na fakturze.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 10 - Wzór umowy § 4 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Bez względu na przewidziany w ust. 1-4 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku 
niedostarczenia towaru w terminie przewidzianych w §1 ust. 2, lub też dostarczenia asortymentu 
wadliwego, jeżeli dany towar będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego 
z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się 
w dany asortyment we własnym zakresie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 
realizacji umowy, przy czym jeżeli cena nabytego towaru będzie wyższa od ceny przewidzianej w 
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formularzu asortymentowo-cenowym, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 
różnicę.” 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz 
 
Pytanie 11 - Wzór umowy § 5 ust. 1.1, 1.2, 1.3 oraz ust. 2 i 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%, oraz 
odpowiednio z 10% na 5%? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 12 - Wzór umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, 
w szczególności w przypadku:” 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 13 - Zadanie nr 22, poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wymaga aby kleszcze biopsyjne do pobierania wycinków były wielorazowe z igłą                   
i bez igły, owalne kubełkowe z okienkiem, ze spiralną osłonka polerowaną na odcinku dystalnym, miały  
możliwość otwarcia i zamknięcia bez względu na stopień podgięcia endoskopu, oraz posiadały rękojeść 
trwale połączoną z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu ? Parametry związane 
z długością zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 14 - Zadanie nr 25, poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga aby pętla diatermiczna posiadała funkcję płynnej rotacji, dodatkowo 
końcówka pętli była zabezpieczona ceramiczną kulką – izolacyjną ? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza powyższe pętle.  
 
Pytanie 15 - Zadanie nr 34, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści balon MEDSIL na cewniku o średnicy 6.0 mm ? Pozostałe parametry zgodne 

z SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 

Pytanie 16 - Zadanie nr 34, poz. 1 

Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga, by skuteczność stosowania balonu poparta była przynajmniej 

jednym artykułem opartym na badaniu przeprowadzonym na próbie min. 20 osób z wykorzystaniem 

oferowanego modelu balonu, zamieszczony w punktowanym czasopiśmie medycznym ? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
 

Pytanie 17 - Zadanie 6 
Prosimy o modyfikację Formularza cenowego dla Zadania Nr 6 jak niżej: 
 

Lp. Asortyment 
jedn. 
miary 

ilość 
cena 
jedn. 
netto  

wartość 
netto 

% 
VAT 

wartość 
brutto 

Producent – 
nazwa 

handlowa 
(ilości w 

opakowaniu) 
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1 

Łącznik 
niskociśnieniowy do 
wstrzykiwaczy Medrad 
Vistron CT o dł. 150cm i 
wytrzymałości do 375 

PSI posiadajacy atest 
procudenta lub 
autoryzowanego 
serwisu (op=50szt) w 
pełni kompatybilny do 
wstrzykiwaczy Medrad 

Vistron CT, na 
opakowaniach 
oznaczenia w j.polskim                       
lub angielskim wraz z 
piktogramami 

op 1           

2 

Zestaw w pełni 
kompatybilny do 
wstrzykiwaczy Medrad 
Vistron CT: wkład o 
pojemności 200 ml z 
szybkozłączem (łącznik 
rurowy) i łącznikiem 
niskociśnieniowym o 
dł.150cm i                          
wytrzymałosci do 375 

PSI posiadajacy atest 
procudenta lub 
autoryzowanego 
serwisu (op=50szt), na 
opakowaniach 
oznaczenie                 w 
j.polskim lub 
angielskim wraz z 
piktogramami 

op 9           

Razem wartość 
   

      
 

    

 

    

a) Prosimy o zwiększenie limitu ciśnieniowego do 375 PSI – parametr wymagany.                       
Większa wytrzymałość ciśnieniowa jest parametrem bardziej korzystnym niż wymagane przez 
Zamawiającego 350 PSI, alternatywnie prosimy o dopuszczenie wytrzymałości ciśnieniowej do 375 
PSI. 

b) Prosimy o dopuszczenie etykiet w języku angielskim, które posiadają również powszechnie 
stosowane, zgodne z obowiązującymi przepisami czytelne piktogramy. Wszystkie firmy oferujące w/w 
asortyment stosują – zamiast opisu w języku polskim – powszechnie znane piktogramy, dlatego 
prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania. 
 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 18 – wzór umowy § 1 

Dot. § 1 ust. 12 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób: 

„12. Wykonawca, wraz z pierwszą dostawą zamówionych wyrobów, zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i używania, a także na każde pisemne                                  
(faxem lub mailem) żądanie Zamawiającego.” 
 
Uzasadnienie: Nie jest możliwe wysłanie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu                              
i używania wraz  pierwszą dostawą towaru ponieważ towar wysyłany jest z magazynu zewnętrznego, 
który znajduje się poza siedzibą firmy, a dokumenty z siedziby spółki. W związku z powyższym prosimy 
o modyfikacje jak wyżej. 

 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 19 – wzór umowy § 5 

Dot. § 5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. 6. o następującej treści: 

„6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% 
wartości brutto zrealizowanej części umowy.” 

 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 
Pytanie 20 – wzór umowy § 7 

Dot. § 7 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 

„1. 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 dwóch trzech) nieterminowych realizacji dostaw, 
2) powtarzających się (co najmniej dwóch 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. 

3) innych istotnych, powtarzających się uchybień w trakcie realizacji niniejszej umowy.”   
- prosimy  o wykreślenie, zapis nieprecyzyjny, powodujący mnogość interpretacji 
 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
 

Pytanie 21 – Zadanie nr 11 poz. 2, 3 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach wyrobów pozbawionych ftalanów DEHP? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 22 – Zadanie nr 11 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przyrządów do przetaczania krwi typu TS z komorą 
kroplowa o długości min 90mm w części przezroczystej?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 23 – Zadanie nr 11 poz. 5 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przyrządów do przetaczania płynów typu IS z 

komorą kroplową o długości 60mm w części przezroczystej?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 24 – Zadanie nr 12 poz. 2, 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach opaski niesterylne?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 25 – Zadanie nr 12 poz. 18 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji worek do dobowej zbiórki moczu w systemie 

zamkniętym 14 dniowym z medycznego PCV, z portem bezigłowym lub igłowym, filtrem hybrydowym, 

drenem 90-120cm. Pojemność worka 2000ml, z czytelną podziałką co 25ml do 100ml i co 100ml do 
2000ml?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 26 – Zadanie nr 16 poz. 2, 3, 4, 5, 6 ,7  

Czy Zamawiający poprzez zapis „z dwoma otworami” ma na myśli dwa otwory umieszczone po bokach  

końcowej części cewnika (służalczej do wprowadzenia do ciała pacjenta)?  
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 27 – Zadanie nr 16 poz. 2, 3, 4, 5, 6 ,7  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach cewników z powierzchnią „zmrożoną” 
zapobiegającą przyleganiu cewnika do ciała pacjenta? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 28 – Zadanie nr 16 poz. 20, 21 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Pezzer o długości 40cm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 29 – Zadanie nr 16 poz. 34, 35, 36, 37 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach cewniki Kehr-T o długości 160x380? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 30 – Zadanie nr 16 poz. 44 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji elektrody EKG żelowane, o średnicy 54mm lub 
48mm lub 43mm? 
 Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 31 – Zadanie nr 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji maski aerozolowe dla dorosłych (zestaw do 

inhalacji) z nebulizatorem wyskalowanym do 6mm i drenem 2,0 – 2,1m z elastycznego medycznego 
PCV?  
 Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza maskę aerozolowe dla dorosłych(zestaw do inhalacji) z nebulizatorem 

wyskalowanym do 6mm i drenem 2,0 – 2,1m z elastycznego medycznego PCV. 

 
 
  
 
 
 
     Podpisał: 
 

             Z-ca Dyrektora 
ds. Administracyjno-Technicznych    

        inż. Maria Gadomska 
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