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Dział  Zamówień Publicznych            Parczew, dn. 04.01.2013r. 

fax (83) 355-21-13    

 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/23/2012 (2) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 
medycznej 

 

 

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 2010r Nr 113 poz. 759 ze 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 1 
Dotyczy treści SIWZ 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 
0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,3% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez 
Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin 
realizacji zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Zadania nr 7 – Narzędzia medyczne 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania imadło Mayo Hegar o długości 159mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 7 pozycji 2 imadło Mayo Hegar o dł. 159mm. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania imadło Mayo Hegar o długości 178mm, zamiast Hegar o 
długości 180mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 7 pozycji 3, zaoferowanie imadło Mayo Hegar o długości 
178mm. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszcze typu Rochester-Pean o długości 165mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Łyżeczkę kostną okrągłą Lampert o długości 200mm i 
szerokości 3mm x 6mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyce standard ostro-ostre oraz ostro-tępe o długości 
146mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 w pozycji 18 zaoferowanie nożyc ostro-ostrych 
o długości 146mm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 7 w pozycji 19 zaoferowanie 
nożyc ostro-tępych o długości 146mm.  
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nożyczki do szwów typu Stevens zamiast nożyczek 
Spencer? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kleszczyki Dandy o długości 140mm, zamiast Pean 
krzywy 130mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pensety chirurgiczne typu Debakey o długości 150mm? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 10 
Dotyczy zadania nr 7 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytne do polipów jak te z rysunku poniżej? Kleszcze są 
długości 25cm, wykonane z najwyższej jakości stali niemieckiej o 5 letniej gwarancji, przeznaczone do 
polipów. 
 

 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 11 
Dotyczy zadania nr 7 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne o długości 20cm/8”, nie wpłynie to na jakość 
narzędzia, ani nie zmieni jego przeznaczenia?? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy zadania nr 7 poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści kleszcze długości 21 cm, nie wpłynie to na jakość narzędzia, ani nie zmieni 
jego przeznaczenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 13 
Dotyczy zadania nr 7 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę kostną typu Buck, dł.16,5cm? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy zadania nr 7 poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum zagięte o długości 23 cm, nie wpłynie to na jakość 
narzędzia, ani nie zmieni jego przeznaczenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy zadania nr 7 poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki Spencer o długości 10,5 cm, nie wpłynie to na jakość narzędzia, 
ani nie zmieni jego przeznaczenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nożyczek do szwów Spencer o długości 10,5cm 
 
Pytanie 15 
Dotyczy zadania nr 7 poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum zagięte o długości 23 cm, nie wpłynie to na jakość 
narzędzia ani nie zmieni jego przeznaczenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy Zadania nr 2 
Ze względu na stosunkowo niewielkie ilości asortymentu wchodzącego w skład zadania drugiego 
przedmiotu zamówienia firma zwraca się z prośbą o doprecyzowanie terminu wykonania zamówienia 
dla całego asortymentu wchodzącego w skład zadania drugiego. 
Odpowiedź 
Zamawiający wskazał w SIWZ pkt III. Wymagania i opis przedmiotu zamówienia ppkt. 8. Termin 
realizacji zamówienia, tj.: „Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami umowy przez okres 
24 miesięcy” 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Zadania 4 pozycja 44,60,61,62 
W związku z różnorodnością przedmiotu zamówienia w ofercie uprzejmie prosimy o możliwość 
składania ofert na poszczególne pozycje lub prosimy o wydzielenie pozycji 44,60,61,62 w jedno 
osobne zadanie tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie 
pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na nasza prośbę umożliwiłaby Państwu 
dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej 
proponowanego przez Państwa pakietu. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy zadania 8 
Czy Zamawiający w zad. 8 dopuści zestaw równoważny fińskiej firmy Serres? Nasze wkłady 
jednorazowe wyposażone są w filtr antybakteryjny oraz zastawkę hydrofobową dlatego też nie ma 
potrzeby zakupu dodatkowych pozycji. Dodatkowo wyposażymy bezpłatnie Szpital w pojemniki 
wielorazowe oraz uchwyty wielorazowe na czas trwania umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy §1 pkt.5 wzoru umowy 
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 



www.spzozparczew.pl  04.01.2013r.  Strona 4 z 5 

 

treści: Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 
dni ponad ustalony termin. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy § 7 pkt. 1 a wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „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 
„Przedmiotowy zapis umowy w obecnym brzmieniu, uprawniający Zamawiającego do odstąpienia od 
niej z winy Wykonawcy w przypadku nieterminowej realizacji dostaw stoją w sprzeczności 
postawieniami umowy 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 
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. Wykonawca mając na 
względzie pewność obrotu gospodarczego oraz względy natury technicznej ( transport i logistyka; 
magazyny wykonawcy znajdują się w trzech różnych częściach polski) wnosi o zmianę zapisu 
umownego regulującego przesłanki odstąpienia Zamawiającego od umowy w w/w sposób. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy §8 pkt. 4 wzoru umowy 
Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: ”Nie wypełnienie warunków umowy przez Wykonawcę tj. 
nieterminowe… z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za 
dostarczony towar w terminie określonym w §3 ust. 1”. Zdarzyć się może, że Zamawiający nie będzie 
w terminie regulował należności za wykonanie dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane 
dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w zamienionej formie pozwoliłby 
Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczaniem Dostawcy 
wysokich kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację w/w ppkt ze wzoru umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczonej wraz z zamówionym towarem, znajdowały 
się takie informacje jak nr serii i data ważności? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich 
wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, 
przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
 
 
 



www.spzozparczew.pl  04.01.2013r.  Strona 5 z 5 

 

Pytanie 24 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby zamawiającego odbywały się 
odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” 
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na 
udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie 
po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 26 
Pakiet 4, poz. 17 
Czy Zamawiający dopuści balon 3-5ml? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu 4 poz. 17,  Cewnik FOLEY 10 Ch balon 3-5ml. 
Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie 27 
Pakiet 4, poz. 46, 60, 64-66 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi 
naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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                                                                                                Samodzielnego Publicznego  
                                                                                                  Zakładu Opieki Zdrowotnej  
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                                                                                                                       mgr Janusz Hordejuk                                                                                                       

 
 


