
ZP-17-092UN 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 

str. 1 

 

 
Katowice, dnia 19.10.2017r 

 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę wyrobów medycznych dla bloków operacyjnych  
                          Nr sprawy : ZP-17-092UN 
 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi: 
   
 

1. Pakiet 2 poz. 1a Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1a Zamawiający dopuści protezy o śr. od 5 do 8 mm 

(pozostałe parametry bez zmian) ? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Pakiet  2 poz. 1b Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1b Zamawiający dopuści protezy o dł. zbrojenia 60cm dla śr. 
6mm i 70cm dla śr. 8mm (pozostałe parametry bez zmian)? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

3. Pakiet  2 poz. 1c Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1c Zamawiający dopuści protezy o długości 60cm (pozostałe 
parametry bez zmian) ? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

4. Pakiet 2 poz. 1e Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1e Zamawiający dopuści protezy o dł. 45cm (pozostałe 
parametry bez zmian) ? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

5. Pakiet  Nr 2 poz. 1g Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1g Zamawiający dopuści protezy niezbrojone, o dł. 45 cm 
(pozostałe parametry bez zmian) ? Odp. Zgodnie z SIWZ.  

6. Pakiet nr 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w miejsce pierwotnych parametrów 
protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, o grubości ściany 0,55mm, bez 
impregnacji solami srebra, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem. 

             Odp. Zgodnie z SIWZ. 
7. Pakiet nr 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) protez o długości 45cm, zamiast 

50cm; w pozycji b) protez o długości 60cm; w pozycji c) dopuszczenie długości 40cm, jako długości 
minimalnej; w pozycji d) dopuszczenie długości 20cm, jako długości minimalnej. 

              Odp. Zamawiający dopuszcza.   
8. Pakiet nr 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 możliwości wymiany czystych 

nieużytych resztek protez (co najmniej 30% zużycia), dających sumaryczną długość oryginalnej na 
nową protezę, zamiast wymogu możliwości resterylizacji protez, potwierdzonej standardami 
w instrukcji użycia. 

             Odp. Zamawiający nie dopuszcza.  
9. Pakiet nr 2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) protezy o średnicy od 5 do 8mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza.  
 

 
10. Pakiet nr 2.Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji c) do osobnego pakietu lub dopuszczenie 

w miejsce pierwotnych parametrów protez dzianych poliestrowych, powlekanych żelatyną 
z dodatkowym powleczeniem każdego włókna protezy monomerem PTFE, z możliwością 
łączenia jonowego powleczenia protezy z heparyną?  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę tylko na wydzielenie pakietu, reszta parametrów  zgodna 
z SIWZ. Nowo utworzony Pakiet dla poz. c – zostaje oznaczony jako Pakiet 2A. W związku z tym 
zgodnie z art.38 Pzp zostaje zmieniona wartość wadium dla Pakietu 2, i 2A. Nowa i obowiązująca 
treść załączników – dla Pakietu nr  2 i 2A zostaje załączona poniżej. 
Wadium dla Pakietu nr 2 wynosi- 2654,00 PLN 
Wadium po zmianach dla Pakietu 2A-  1404,00 PLN 
 

11. Pakiet nr 2.Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji d) do osobnego pakietu. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pakietu. Nowo utworzony Pakiet dla poz d- 
zostaje oznaczony jako Pakiet 2B. Wadium dla Pakietu nr 2B wynosi- 172,00 PLN.  
Nowa i obowiązująca treść załącznika dla Pakietu 2B zostaje załączona poniżej. 
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12. Pakiet nr 2.Czy Zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych parametrów w pozycji f) zbrojenie 
zewnętrzne? Odp. Zamawiający dopuszcza.  

13. Pakiet nr 3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 w miejsce pierwotnych parametrów 
łat naczyniowych uszczelnianych żelatyną. Odp. Zamawiający dopuszcza.  

14. Pakiet nr 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 w miejsce pierwotnych parametrów 
protez dzianych, dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną, wchłanianą na drodze 
hydrolizy, o grubości ściany 0,55mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.   

15. Pakiet nr 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji a) długości 15cm, jako długości 
minimalnej. Odp. Zamawiający dopuszcza. 

16. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 lit. b projektu umowy 5 dniowego 
terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany 
w treści projektu umowy. 

17. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1: W przypadku nie wykonania dostawy przez 
Wykonawcę, powstania opóźnienia w  realizacji   zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru 
na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 6b oraz § 2 pkt. 21 niniejszej umowy 
Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto 
nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto opóźnionego/ wadliwego przedmiotu umowy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
na proponowane zmiany w treści projektu umowy.  

18. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1: W przypadku odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości netto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1. Odp. Zamawiający nie wyraża 
zgody na proponowane zmiany w treści projektu umowy . 

19. Pakiet nr 4 Czy Zamawiający w miejsce dotychczasowych zapisów dopuści w pakiecie nr 4 Protezy 
naczyniowe dziane, jednostronnie welurowane, zewnętrznie uszczelnianie kolagenem, o grubość 
ściany nie większej niż 0,5mm i przepuszczalność do 5ml/cm2/min, o następujących rozmiarach: 
średnica 6mm do 24mm o długości 20cm., średnica 12/6mm do 24/12mm o długości 50cm, średnica 
6mm do 10mm o długości 70cm, średnica 6mm do 10mm o długości 40cm. Pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza.  
 

20. Załącznik nr 4 do SIWZ zostaje zmieniona treść ze względu na omyłkę pisarską w Pkt.1 „Protezy 
naczyniowe dziane, jednostronnIe welurowana zewnętrznie uszczelnianie  kalogenem, grubość 
ściany nie większa niż  0,5mm  przepuszczalność do 5ml/ cm

2/
 min”  na treść  „Protezy naczyniowe 

dziane, jednostronnIe welurowana zewnętrznie uszczelnianie  kolagenem, grubość ściany 
nie większa niż  0,5mm  przepuszczalność do 5ml/ cm

2/
 min” . Poprawiony formularz zostaje 

dołączony poniżej. Omyłka pisarska polega na zastąpieniu słowa kalogen na kolagen.  
 

 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                          mgr Ewa Mołek  
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

PAKIET Nr 2 
Protezy naczyniowe PTFE 

L.p. 

Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane 
Zamawiana 
Ilość sztuk  

Oferowana 
ilość opakowań 

Cena 
jednostk. 
netto za 

opak 

VAT% 
 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa 
producent, nr 
katalogowy, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Protezy naczyniowe PTFE  o dwuwarstwowej budowie ściany 
z możliwością  resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji 
użycia  

 

      

a)  
Średnica (mm) od 4 do 8, długość 80cm  5 

      

b) Średnica (mm) 6 i 8 , długość 80 cm, zbrojenie  50 dla roz. 6. , 
zbrojenie 80 cm, dla roz. 8 długość 80cm, zewnętrznie zbrojone z 
możliwością usunięcia zbrojenia bez naruszenia ściany protezy 

5 
      

e) 
Średnica( mm) od 4/6  długość 40 cm, stożkowa 5 

      

f) 
Średnica( mm) od 6  długość 40 cm, zbrojona wewnętrznie  5 

      

g) 
Średnica( mm) od 4/7   długość 40 cm, stożkowa zbrojona   15 cm  4 

      

 RAZEM        

 
 
 
 
 
                                                                                                ............................................................................................................... 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych 
                                                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 2A do SIWZ 
 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

PAKIET Nr 2A 
Protezy naczyniowe PTFE 

L.p. 

Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane 
Zamawiana 
Ilość sztuk  

Oferowana ilość 
opakowań 

Cena 
jednostk. 
netto za 

opak 

VAT% 
 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa 
producent, nr 
katalogowy, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Protezy naczyniowe PTFE  o dwuwarstwowej budowie ściany 
z możliwością  resterylizacji potwierdzonej standardami w 
instrukcji użycia  

 

      

c) 
Średnica (mm) 6, długość 50 cm, impregnowane frakcjonowaną 

heparyną 
15 

      

 RAZEM        

 
 
 
 
 
 
 
 
.       .............................................................................................................. 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych 
                                                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 2B do SIWZ 
 
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

PAKIET Nr 2B 
Protezy naczyniowe PTFE 

L.p. 

Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane 
Zamawiana 
Ilość sztuk  

Oferowana ilość 
opakowań 

Cena 
jednostk. 
netto za 

opak 

VAT% 
 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa 
producent, nr 
katalogowy, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Protezy naczyniowe PTFE  o dwuwarstwowej budowie ściany 
z możliwością  resterylizacji potwierdzonej standardami w 
instrukcji użycia  

 

      

d) 
Średnica( mm) od 14 do 20  długość 20 cm  5 

      

 RAZEM        

 
 
 
 
 
 
                                                                                                ............................................................................................................... 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych 
                                                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY  

PAKIET Nr 4 
Protezy naczyniowe dziane  

 
L.p. 

Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane 
Zamawiana 
Ilość sztuk  

Oferowana ilość 
opakowań 

Cena 
jednostk. 
netto za 

opak 

VAT% 
 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa handlowa 
producent, nr 
katalogowy, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Protezy naczyniowe dziane, jednostronnIe welurowana 
zewnętrznie uszczelnianie  kolagenem , grubość ściany nie większa 
niż  0,5mm  przepuszczalność do 5ml/ cm

2/
 min 

 

      

a)  
Średnica (mm) od 6 do 24 długość 15 cm 

80 
      

b) 
Średnica (mm) od 12/6 do 24/12, długość 45 cm 40 

      

c) 

Średnica (mm) od 6 do 10, długość 60 cm 80 

      

d) 

Średnica (mm) od 6 do 10, długość 30 cm  80 

      

e) 

Średnica (mm) 8 długość 100cm  40 

      

 RAZEM        

 
Wymagana ilość próbek:   Próbki- proteza z poz. 1c średnica 6mm, dł.60cm-1 szt. 
 
 
 

............................................................................................................... 
                                                                                                                 Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych 
                                                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 5 
Miejscowość ………………. dnia ……………….2017r. 

………………………………………… 
     Pieczęć firmowa wykonawcy 

 
OFERTA 

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO  
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

W KATOWICACH 
 

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….  

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................…………… 

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………... 

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………… 

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..  

Osoba upoważniona do podpisania umowy : …………………………………………………………………………. 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto …………………………………………………………… 

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce 
powyżej 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA 
BLOKÓW OPERACYJNYCH – zestawy do poboru komórek macierzystych oferuję wykonanie dostawy na 
warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: 
PAKIET Nr 1 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

 

PAKIET Nr 2 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

 

PAKIET Nr 2A 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

 

PAKIET Nr 2B 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  
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PAKIET Nr 3 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

 

PAKIET Nr 4 

Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..…..............................…….zł 

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł 

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................………….………………zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł  

 

1) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

4) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia 
w części ……………. . 

6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 11 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7) Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
__________ dnia __ __ 2017 rok     __________________________________ 

                (podpis Wykonawcy/Wykonawców 
 

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy. 

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione 

do reprezentowania firmy. 

 
 
 
 
 
 


