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Parczew, 09.11.2017 r. 

  
 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 

 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2017 (5) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do 
aparatury medycznej 
  

 
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. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 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 - Dotyczy wzoru 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 - Dotyczy wzoru 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 - Dotyczy wzoru 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 4 - Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 4 
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 nie wyraża zgody. 
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Pytanie 5 - Dotyczy wzoru 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 - Dotyczy wzoru 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 - Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„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 dni roboczych licząc od dnia uznania 
reklamacji za zasadną – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak pisemnej 
odmowy w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.” 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Modyfikacją SIWZ (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/8/2017(2) z dn. 07.11.2017) Zamawiający w §4 
ust. 4 Wzoru umowy zmienia termin z 3 na 5 dni robocze. 
 
Pytanie 8 - Dotyczy wzoru 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 formularzu 
asortymentowo-cenowym, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 - Dotyczy wzoru 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 - Dotyczy wzoru 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11 - Zadanie nr 3, poz. 1: 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 3 poz. nr 1 i utworzenie z niej np. „zadania nr 
3 A” w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej na igły do ostrzyknięć o średnicy 0.7 mm (22 G) ? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12 - Zadanie nr 21, poz. 1: 
Czy Zamawiający wymaga aby pętla diatermiczna posiadała funkcję płynnej rotacji, dodatkowo 
końcówka pętli może być lub nie (do wyboru przez Zamawiającego) zabezpieczona ceramiczną kulką – 
izolacyjną ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powyższe pętle. 

 
Pytanie 13 - Zadanie nr 21, poz. 5, 6 i 7: 
Czy Zamawiający wymaga aby kleszcze biopsyjne do pobierania wycinków były dostępne dla 
Zmawiającego z igłą i bez igły? Dodatkowo oferowane kleszcze posiadałyby spiralną osłonkę 
polerowaną na odcinku dystalnym, miałyby 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 28, 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 15 - Zadanie nr 28, 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 16 - Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, 

której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 16). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17 - Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Modyfikacją SIWZ (pismo SPZOZ.V.ZP-3520/8/2017(2) z dn. 07.11.2017) Zamawiający w §4 
ust. 4 Wzoru umowy zmienia termin z 3 na 5 dni robocze. 
 
Pytanie 18 - Dotyczy warunków umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 

 
   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 w uzupełnienia braków ilościowych i/lub jakościowych ponad termin określony w §4 
ust. 2 lub 4, jednak nie mniej niż 10,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto 
zareklamowanych wyrobów; 

2) 0,2% wartości brutto asortymentu objętego zamówieniem, o którym mowa w §1 ust. 2, za każdy 
dzień opóźnienia w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł oraz 
nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy; 

3) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 2 ust. 3 za każdy dzień 
opóźnienia w dostarczeniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania 
wyrobów objętych niniejszą umową, zgodnie z § 1 ust. 10, ponad termin wyznaczony przez 
Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
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Pytanie 19 – dot. SIWZ 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz oraz z dyspozycją art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy prawo zamówień publicznych . 

 
 
 
 
   Podpisał: 

        
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 

 


