Katowice, dn. 05.10.2011r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę różnego sprzętu medycznego.
Nr sprawy : ZP-11-069UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38
ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz.
759), udzielam następującej odpowiedzi :

Pytanie 1) Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 12 dopuści złożenie oferty na pętle o średnicy 35 mm,
pozostałe parametry bez zmian. Odp. Zamawiający dopuszcza pętle o średnicy od 30mm do 35mm.
Pozostałe parametry zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i z SIWZ.
Pytanie 2) Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 pozycji 1 dopuści do postępowania pętle o długości 250
mm, średnica 30mm, osłonki. Odp. Zamawiający dopuszcza pętle o długości od 2300mm do 2500mm.
Pozostałe parametry zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 i z SIWZ.
Pytanie 3) Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 pozycji 2 dopuści do postępowania kleszcze wielokrotnego
użytku o dług. 241mm. Odp. Zamawiający dopuszcza kleszcze wielokrotnego użytku o długości od
2300mm do 2410mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4) Pakiet 6, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem typu
Pencil Point z prowadnicą w rozmiarze 27G i długości 103mm? Odp. Tak.
Pytanie 5) Pakiet 6, pozycja 8
Prosimy o podanie przez Zamawiającego z jakim szlifem mają być igły do znieczuleń i splotów nerwowych
tj. czy ze szlifem 30o typ A, czy ze szlifem 15o typ D. Odp. Tak.
Pytanie 6) Pakiet 11, pozycja 1
W celu prawidłowej wyceny, dokładniejszej identyfikacji asortymentu i późniejszej terminowej realizacji
umowy zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego:
a) jaką wymaga długość tłoczka protezki: czy ma to być długość 2 mm typ IIC, czy długość 3,5 mm typ IIIB,
b) jaką wymaga dokładną długość elementu platynowego, która zmienia się co 0,5 mm tj: czy ma to być
4,5-5,0 lub 5,0-5,5 albo 5,5-6,0 lub 6,0-6,5 albo 6,5-,7,0. Odp. Punkt a) Zamawiający wymaga obu typów
protezek, Punkt b) Zamawiający wymaga wszystkich rodzajów elementu platynowego zmieniających się co
0,5mm.
Pytanie 7) Dotyczy pakietu nr 10
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek tracheostomijnych wykonanych z wysokiej jakości PCV ,
mięknącego w temperaturze ciała z cylindrycznym mankietem niskociśnieniowym chroniącym wrażliwe
tkanki lub bez mankietu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z ruchomym, miękkim kołnierzem
dopasowującym się do anatomii, w rozmiarach 6,8 i 10
Rurki wyposażone są w:
-Kaniulę wewnętrzną z integralnym złączem bagnetowym 15 mm, umożliwiającym podłączanie
dodatkowego wyposażenia, przezroczystą dla ułatwienia oceny wzrokowej.
-Kaniulę wewnętrzną z otworami fenestracyjnymi, zielonym złączem 15 mm i białą nasadką15 mm.
-Obturator o gładkim, zaokrąglonym zakończeniu dla ułatwienia wprowadzania.
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-Zatyczkę dekaniulacyjną podłączoną do kaniuli zewnętrznej celem umożliwienia oddychania poprzez
górne drogi oddechowe.
-Tasiemkę bawełnianą Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8) Dotyczy wzoru umowy § 3, pkt 5:
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy: W § 3, pkt 5 prosimy
zmienić na: „Zmiana ceny określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie
uzgodnień miedzy stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, opłat
celnych lub cen urzędowych, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto umowy, natomiast wartość netto
zaoferowanego asortymentu pozostanie bez zmian” Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9) Dotyczy wzoru umowy § 4, pkt 1: Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji
w projekcie umowy: W § 4, pkt 1 prosimy zmienić na: „W przypadku nie wykonania dostawy przez
Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków
ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu wadliwego towaru w terminie określonym w § 2
pkt 7 a i b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2%
wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącane będą
z bieżących należności Wykonawcy. Odp. Zamawiający zmienia treść zapisu w Załączniku nr 17 –
Umowa – Projekt w § 4 w taki sposób, że dodaje pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy
określonego w § 3 ust. 1.
Pytanie 10) Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 5 w powiązaniu z § 6 ust. 4
Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstępstwa od umowy? Odp. Zamawiający na tym
etapie postępowania nie może określić rzeczywistych potrzeb przedmiotu zamówienia w zakresie
rzeczowym i ilościowym.
Pytanie 11) Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:
„ Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy
lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw, chyba, że zaistnieją przyczyny o charakterze siły
wyższej”. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12) Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 7 a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków ilościowych w terminie 72 godzin w dni robocze?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13) Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 7 b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 72 godzin od chwili dostarczenia wadliwego
asortymentu (w okresie gwarancji przesyłką kurierska na koszt Wykonawcy) i pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji. Jeżeli Wykonawca pomimo uznania reklamacji za zasadną 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.
Pytanie 14) Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 oraz ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 0,1% oraz odpowiednio
z 10% na 5%? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15) Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, o ile trwała powyżej 5
dni roboczych poza termin wskazany w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający w celu utrzymania
ciągłości działalności zastrzega sobie możliwość zrealizowania dostawy u innego sprzedawcy i żądania od
Wykonawcy zapłaty różnicy kosztów pomiędzy ceną ofertową a ceną zakupu” Odp. Zamawiający nie
wyraża zgody.
Pytanie 16) Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
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„Strony dopuszczają zmiany umowy – o ile zmiany te nie spowodują zmiany rodzaju dostarczonego
produktu (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ), ceny jednostkowej netto oraz wartości
umowy netto, (…)”Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została
wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odp. Wobec Zamawiającego nie wszczęto likwidacji i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.
Pytanie 18) Dotyczy wzoru umowy § 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu o następującej treści:
„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu
wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji
następnych zamówień”. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19) Dotyczy wzoru umowy Paragraf 2 ust. 7 lit. a-b
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:
„Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym
towarze w terminie do 72 godzin
b) wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie 72 godzin od chwili zawiadomienia przez
Zamawiającego na swój koszt. 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.
Pytanie 20) Dotyczy wzoru umowy Paragraf 4 ust.1
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:
„W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia bądź
nie uzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych w zamawianym towarze lub nie wymienieniu
wadliwego towaru w terminie określonym w § 2 pkt 7 a i b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a
Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy –
za każdy dzień zwłoki.” Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 21) Dotyczy wzoru umowy Paragraf 4 ust. 4
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:
„W przypadku nie dostarczenia zamówienia części przedmiotu umowy Sprzedający upoważnia Kupującego
do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie
Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach.” Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22) Dotyczy wzoru umowy Paragraf 5 ust. 3
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w sytuacji zawinionych przez wykonawcę i
naliczyć karę umowną określoną w § 4 ust.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych
postanowień umowy, trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie
podanym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania
obowiązków określonych w § 2 ust.7a bądź § 2 ust.7b. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 23) Dotyczy załącznika nr 12 do SIWZ – pakiet nr 12 – poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pętle wielokrotnego użytku do polipektomii o średnicy 25mm lub 35mm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza pętle o średnicy od 30mm do 35mm.
Pozostałe parametry zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 i z SIWZ.
Pytanie 24) Dotyczy Pakietu nr 8 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z początkową skalą 25ml-50ml-75ml-100ml reszta
parametrów zgodnie z SIWZ? Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25) Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka bez zaczepu do prześcieradła? Odp. Zamawiający nie
dopuszcza.
Pytanie 26) Dotyczy Pakietu nr 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą czy wymiennik ciepła
i wilgoci ma być sterylny? Odp. Tak, sterylny.
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Pytanie 27) Dotyczy Pakietu nr 3. Czy Zamawiający oczekuje, aby wymiennik ciepła i wilgoci posiadał
uniwersalny port tlenowy? Odp. Tak.
Pytanie 28) Dotyczy Pakietu nr 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy
wymiennik ciepła i wilgoci ma charakteryzować się przestrzenią martwą 10ml.? Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 29) Dotyczy Pakietu nr 3. Czy Zamawiający oczekuje, aby wymiennik ciepła i wilgoci posiadał
samo domykający się port do odsysania umiejscowiony pomiędzy dwoma membranami wymiennika?
Odp. Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 30) Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do diurezy godzinowej
ma posiadać dren dwukanałowy zapobiegający zastojowi moczu w drenie? Odp. Nie.
Pytanie 31) Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał spiralę
antyzałamaniową zabezpieczająca przed niedrożnością drenu? Odp. Nie.
Pytanie 32) Dotyczy wzoru umowy. Czy w celu miarkowania wysokości kar umownych Zamawiający doda
w par. 4 ust.1 zdanie: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia
oraz obniży kare z 5% na 2% oraz w zakresie zapisów § 4 ust. 2 i wprowadzi, jako obowiązujące kary
umowne liczone od wartości niezrealizowanej części umowy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 33) Dotyczy wzoru umowy. Czy w celu umożliwienia Wykonawcy skorzystania z prawa do
rozpatrzenia reklamacji, Zamawiający zmieni zapis na: „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
wad w towarze, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzeć
w terminie 5 dni roboczych. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie bądź jej uznanie skutkuje
obowiązkiem wymiany towaru przez Wykonawcę w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji bądź
upływu terminu do jej rozpatrzenia”? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 34) Dotyczy wzoru umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3
ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania
rachunku bankowego Wykonawcy. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 35) Dotyczy wzoru umowy Czy strony mają obowiązek podpisać aneks do umowy w przypadku
zmiany stawki VAT? Odp. Zgodnie z § 3 pkt 5 wzoru umowy.
Pytanie 36) Dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do znieczulenia
zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy 18G/11,5cm kodowanej kolorem, z dokładnie
dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika o długości
900mm o grubości 20G z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa
medycznego, odporny na załamania, posiadający znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2,
skuteczny przez 96 h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml; zatrzaskowy łącznik
do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.
Odp. Tak, dopuszcza.
Pytanie 37) Dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zatrzaskowy system mocowania
cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową umożliwiającą
wizualizację miejsca wkłucia i gąbkową częścią przylepną? Odp. Tak, dopuszcza.
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