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Parczew, 28.09.2018 r. 

  

 

Dział Zamówień Publicznych 

fax (83) 355 21 13 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018 (2) 

Dotyczy: 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. 2017r., 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 zapisów SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  

jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie 

wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej 

na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie 

wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy 

kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana 

sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy zadania 5 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy  wykonane są w 

całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych 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 3 

Dotyczy  § 1 ust. 9 wzoru umowy 

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: 

z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.” 

. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy  § 4 ust. 5 wzoru umowy 

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: 

z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy  § 7 ust. 1 wzoru umowy 

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 ze wzorem umowy. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy: Zadanie nr 19 - poz. 10 

Czy Zamawiający  dopuści rękaw foliowo papierowy z zakładką szer.250mmx100m dł z 

odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania Zamawiającego tj 6 op? Pozostałe parametry zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyrób w opakowaniu innej 

wielkości niż to określono w formularzu cenowym pod warunkiem, że ogólna ilość sztuk nie będzie 

mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż 

wielkość opakowania handlowego 

 

Pytanie 7 

Dotyczy: Zadanie nr 19  poz. 11  

Czy Zamawiający  dopuści rękaw foliowo papierowy z zakładką szer.300mmx100m dł z 

odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania Zamawiającego tj 2 op? Pozostałe parametry zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyrób w opakowaniu innej 

wielkości niż to określono w formularzu cenowym pod warunkiem, że ogólna ilość sztuk nie będzie 

mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż 

wielkość opakowania handlowego. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy Zadania 3 poz. 10 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 z Zadania 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. 

Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w 

przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej 

korzystnych cen ofert. Pozostawienie tejże pozycji w dotychczasowych pakietach silnie ogranicza 

konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakietach. 

Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza 

insulinowego (typu PEN) faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości 

dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z 

przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 9 

Dotyczy Zadanie nr 5 poz. 1 

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 5 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk z 

przeliczeniem ilości opakowań na ilość 167 sztuk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyrób w opakowaniu innej 

wielkości niż to określono w formularzu cenowym pod warunkiem, że ogólna ilość sztuk nie będzie 

mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż 

wielkość opakowania handlowego. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy Zadania 21 poz. 1 

Czy Zamawiający w pozycji 1 Zadania 21 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,3 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy Zadania 21poz. 5 

Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania 21 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,5 mm, 

łyżeczki z okienkiem    

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy Zadania 21 poz. 5 

Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania 21 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 3,0 mm, 

łyżeczki z okienkiem 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy Zadania 21 poz. 6 

Czy Zamawiający w pozycji 6 Zadania 21 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,5 mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy Zadania 21 poz. 6 

Czy Zamawiający w pozycji 6 Zadania 21 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 3,0 mm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy Zadania 21 poz. 10 

Czy Zamawiający w pozycji 10 Zadania 21 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,5 mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy Zadania 21 poz. 10 

Czy Zamawiający w pozycji 10 Zadania 21 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 3,0 mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 17 

Dotyczy Zadania 21 poz. 7 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do opaskowania żylaków przełyku, 6-

gumkowego, przedostatnia gumka (ciemna) odróżniająca się kolorem od pozostałych (jasnych), 

potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona 
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na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, zestaw wyposażony w port do przepłukiwania. ? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 18 

Dotyczy Zadania 21 poz. 8 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie monofilamentowej pętli wielorazowego użytku o 

średnicy 20 mm ? Parametry związane z długością zgodne z SIWZ 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 19 

Dotyczy: zał. nr 5 „Wzór umowy” §1 podpunkt nr 10.2 oraz §4 podpunkt nr 1 

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi 

maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony 

przez producenta.  Wykonawca może zaproponować możliwość  złożenia rocznego a nawet dwu 

rocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie.  Analizator pracuje jedynie na 

dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala 

na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. 

Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw 

pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie dla zadania nr 34 odczynników i materiałów zużywalnych z 3 

miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy? 

Odpowiedź: 

Modyfikacja  z dnia 28.09.2018r. SPZOZ.V.ZP-3521/12/2018(3) 

 

Pytanie 20 

Dotyczy Zadanie nr 17 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier nieoryginalny, kompatybilny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy Zadanie nr 17 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier o rozmiarze 107 mm x 23 m? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy Projekt umowy – par. 1 ust. 3 
W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości 

zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. 

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty 

przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy 

powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. 

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do §1 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana 
wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. 

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który 

zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, 

wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od 

wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi 

uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.  

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) 

Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej 

granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno 

przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu 

zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot 
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zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego 

istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się 

zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić 

do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko 

gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 23 

Dotyczy Projekt umowy – par. 1 ust. 4 

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 3. Proponowany zapis umowny stanowi obejście 

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 24 

Dotyczy Projekt umowy – par. 1 ust. 12 

Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia dokumentów wymaganych w par. 1 ust. 12 projektu 

umowy wraz z podpisaną umową, zamiast z pierwsza dostawą 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 25 

Dotyczy Projekt umowy – par. 3 ust. 2 
Prosimy o liczenie terminu płatności od dnia wystawienia prawidłowej faktury VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 26 

Dotyczy Zadanie nr 19, poz. 10-11: 

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 zgodnie z SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyrób w opakowaniu innej 

wielkości niż to określono w formularzu cenowym pod warunkiem, że ogólna ilość sztuk nie będzie 

mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż 

wielkość opakowania handlowego 

 

Pytanie 27 

Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 2-6: 

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny foliowanej na rękawach i z przodu fartucha o 

gramaturze 75 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 28 

Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 6: 

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 29 

Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 7: 

Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarach M-XL? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 30 

Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 9: 

Czy Zamawiający dopuści podkład niejałowy włókninowy w rozmiarze 120 x 160 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie 31 

Dotyczy wzoru umowy 

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 wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 32 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 

przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

 

Pytanie 33 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy? 

Odpowiedź: 

Modyfikacja  z dnia 28.09.2018r. SPZOZ.V.ZP-3521/12/2018(3) 

 

 

Pytanie 34 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” słowami „zwłoki” w § 5 ust. 1 

wzoru umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

 

Pytanie 34 

Dotyczy wzoru umowy 

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno 

zamówiony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał należytej staranności przy określeniu ilości zamówienia, jednak nie jest w 

stanie przewidzieć jaki procent umowy zostanie zrealizowany. 
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Pytanie 35 

Dotyczy Zadanie 5 pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnio-dużych w zasobnikach 

po 6 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości klipsów wraz z kompatybilną klopsownicą przekazaną na 

użyczenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

 Podpisał  
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
    mgr Janusz Hordejuk 
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