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Katowice, dn. 22.03.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.  
 Nr sprawy: ZP-18-019UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
SIWZ  
Pyt. 1 Pakiet nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dla poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 4 poz.1 -  Jednorazowa klipsownica do 
endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość 
otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej 
umożliwiających rotację 1:1 ; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego 
uwolnieniem, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia 
sterylnych klipsownic z założonym klipsem? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pyt. 2 Pakiet nr 8 poz. 1 
Czy Zamawiający dla poprawy konkurencyjności dopuści w pakiecie nr 8 poz.1 - Szczypce biopsyjne 
kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Okrągłe z Okienkiem - 1 szt, 
długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 3 Pakiet nr 6 poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł, bez strzykawki w komplecie, rozmiary i długości oraz pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ. W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego wymogu zaoferowania igieł w 
komplecie ze strzykawka prosimy o podanie parametrów wymaganej strzykawki. 
 Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw bez strzykawki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 4  Pakiet nr 3 
Czy zmawiający, dopuści  do zaoferowania wysokiej jakości tamponady hydrożelowe wg poniższej  
charakterystyki : 
Tamponada nosa do szybkiego zabezpieczenia krwawienia/krwotoku nosa. Produkt jednorazowy, jałowy, 
pakowany pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Kształtem przystosowany do anatomii nosa, łatwy 
i szybki do wprowadzania a także usuwania. Zawór do uszczelniania jednokierunkowy, ilość powietrza 
potrzebną do napełnienia określa wielkość tamponady i budowa anatomiczna jam nosa. Tamponada 
wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC (karboksylometyloceluloza), samosmarujący, nie przyklejający 
się do ścian nosa, absorbującej wydzielinę. Rozmiary: tamponada przednia z jednym balonikiem długość 
4,5cm,  tamponada przednia z jednym balonikiem długość 5,5cm, tamponada przednio tylna z jednym 
balonikiem 7,5cm - do wyboru przez zamawiającego? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pyt. 5 Pakiet nr 11 
Czy zmawiający dopuści do zaoferowanie  wysokiej jakości europejskiego producenta Zestawy do wkłuć 
centralnych wg poniższej charakterystyki: 
Cewnik dwuświatłowy 7 Fr ( 2,33mm) o długości 20 cm, bezigłowe zastawki,   o przekrojach okrągłych na 
całej długości i charakteryzujący się wysokimi  przepływami jak poniżej: 
* Kanał dystalny 14G ( 2,11 mm) / przepływ 7200 ml/h, wypłenienie 0,45ml 
* Kanał proksymalny 18G (1,25mm)/ przepływ 1350 ml/h, wypełnienie 0,42mm 
* Cewnik skalowany widoczny w RTG, światła cewnika identyfikowane kolorem na całej długości ,  
*prowadnica nitinolowa typ J   0,035’’( 0,89mm) x 50cm w aplikatorze ułatwiającym wprowadzenie, 
* igła 18G (1,25mm) x 40mm, 
*przelotowa strzykawka Roulesona 5 ml z otworem na prowadnik  , brak potrzeby rozłączania zestawu 
przy aplikacji 
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* hydrofilne rozszerzadło 8 Fr (2,67mmx 12cm)   
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
  
Pyt. 6 Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt alternatywny jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 
fioletowo-biały, 6-gumkowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na 
szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przezroczysta, 
potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z 
kapturkiem, zestaw kompatybilny z posiadanymi przez Szpital endoskopami? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pyt. 7 Pakiet nr 8 
Czy Zamawiający wymaga, aby rączka kleszczyków połączona była ze spiralą gumowym przegubem 
zabezpieczającym przed złamaniem narzędzia w newralgicznym punkcie? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. 
 
 Pyt. 8 Pakiet nr 9 
Czy Zamawiający wymaga, aby pętle miały funkcje rotacji? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza pętlę z funkcją rotacji, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pyt. 9 Pakiet nr 11 
Czy Zamawiający w Pakiecie 11 ze względu na bezpieczeństwa (szczelności) połączenia Igła Seldingera – 
Strzykawka, wymaga aby strzykawka miała końcówkę luer-lock ? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 10 Pakiet nr 11 
Czy w związku z tym, że Szpital dotychczas stosował metodę identyfikacji położenia końcówki cewnika w 
naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, Zamawiający w Pakiecie 11 wymaga aby zestaw cewnika do żył 
centralnych posiadał kabelek umożliwiający podłączenie do monitora EKG ? 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. 
 
Pyt. 11 Pakiet nr 11 
Czy Zamawiający w Pakiecie 11 specyfikując prowadnicę jako : „odporną na załamanie” wymaga aby była to 
prowadnica wykonana z Nitinolu ? 
Odp.: Prowadnica wykonana z nitinolu jest parametrem dodatkowo punktowanym, tak więc 
Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.  
 
Pyt. 12  
Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty 
elektronicznej w formie pliku PDF? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Projekt umowy 

Pyt. 1  
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust.6 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 
Pyt. 2  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1. 

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 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w 

wysokości0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego/ wadliwego przedmiotu umowy.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
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Pyt. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust.5 poprzez zamianę słów „odsetki 
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 4  
Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od 
umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, o ile zmniejszenie nie 
będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  Zamawiający określił potrzeby                     
na podstawie dotychczasowego zużycia i prognozuje zakup 100%, ale nie jest w stanie przewidzieć 
zdarzeń i faktycznego zużycia w przyszłości.  

    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
Pyt. 5 
Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za 
zasadną. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający 
może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  

                                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
Pyt. 6  
Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi 
jedynie zmiana ceny brutto,” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 7 
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 8 
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% 
niezrealizowanej wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 3 pkt. 1 w zakresie Pakietu od którego 
realizacji zamawiający odstąpił.”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
Pyt. 9  
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych Zamawiający w celu 
utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego 
sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy oraz żądaniem zapłaty 
różnicy w cenie jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia o naprawienia szkody wynikającej z 
opóźnienia.”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  

                                                         mgr Ewa Mołek  
Pyt. 10 
Dotyczy zapisów umowy § 4 
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.” 
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Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 
Pyt. 11  
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w całości lub części i naliczyć karę umowną 
określoną w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w 
szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 
1 pkt. 4 niniejszej umowy w ramach danego Pakietu bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego 
wykonania obowiązków określonych w § 2 pkt.6b w ramach danego Pakietu, po wcześniejszym pisemnym 
wezwaniu do należytej realizacji umowy.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 12  
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu 
zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 54 pkt. 5 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można 
bezpodstawnie odmówić.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
Pyt. 13 Ad par. 4 ust. 1 pkt. a) projektu umowy 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1% na 0,2% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu 
umowy – za każdy dzień opóźnienia. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy  

- Główny Księgowy 
                                                           mgr Ewa Mołek 
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                                                         mgr Ewa Mołek 
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