Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.02.2015 r.
BZP/38/382-3/15
Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania na dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych,
malformacji tętniczożylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu
Diagnostyki Obrazowej
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1 – dot. Pakietu 8
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zamykania tętnicy udowej składającej się z:
Aplikatura typu „click and sidle” do podawania kleju na koszulkę naczyniową o średnicy 5/6 lub 7/8
French umożliwiającego ponowne wkłucie w tym samym miejscu bezpośredniego po użyciu oraz
syntetycznego cyjanoakrylowego kleju chirurgicznego na bazie biodegradowalnego cyjanoakrylu w postaci
bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. Temperatura polimeryzacji max. 45C, czas
polimeryzacji 90s.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2 – dot. Pakiet 3 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycja 9 mikroprowadnika i utworzenie
kolejnej pozycji 12 – mikroprowadnik kompatybilny z balonem do remodelingu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3 - dot. Pakiet 10
Łącznik z zastawką, zestaw do aplikacji kontrastu:
Prosimy o podanie modelu wstrzykiwacza, do którego Zamawiający zamawia w ww. postępowaniu
materiały eksploatacyjne.
Odpowiedź: Strzykawka automatyczna 150 ml typu LIEBEL FLSAHEIM ANGIOMAT 6000 INIECTORS A
6000/CT SIRINGER W/HAND oraz strzykawka automatyczna 200 ml OPTI VANTAGE DH. W związku z
powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP wprowadza zmiany do Formularza asortymentowocenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Zmieniona treść SIWZ w załączeniu.
Pytanie 4 - dot. . § 3 ust. 1 wzoru umowy
Dot. § 3 ust. 1 Warunki płatności – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:
„1. Należność za dostarczane produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w
terminie ……………… dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim
dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury
w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: ………………. w dniu dostawy towaru.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5 – dot. § 8 Kary umowne wzoru umowy
„1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary

umowne:
a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 3% 1% wartości brutto dostawy w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary
o złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
c) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy dzień zwłoki
opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy;
d) w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia w ustanowieniu depozytu
(nie dotyczy Pakietu Nr 10),
e) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy dzień zwłoki
opóźnienia w za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu depozytu (nie dotyczy Pakietu Nr 10),
f) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10 Zamawiający
naliczy
karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
g) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w
ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3% wartości umowy brutto.
2. Kary wskazane w § 8 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych przez
Zamawiającego wynikających z umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz z
pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania ww.
dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia
Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności
przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go
z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
oraz o dodanie ustępów o następującej treści:
„6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 8% wartości brutto
umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia
zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia
dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy
przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia ponad termin płatności
określony w umowie,
9. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto
umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6 - dot. § 9 wzoru umowy
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: terminu realizacji zamówienia w
następujących przypadkach:
- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej
niż terminy określone przepisami
- przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.
- ze względu na zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy,
- zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny
producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,
- zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji
zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub
wynikające z działania „siły wyższej”,
- zmiany warunków płatności: terminu płatności,
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- zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,
- zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa,
- zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,
- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,
- zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu
jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do
sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu
z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7- dot. Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 150 cm kompatybilny ze strzykawką z pozycji 2?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8 – dot. Pakiet 8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 8
formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 1 do siwz) koszulek naczyniowych o następujących
dostępnych długościach: 40-45cm, 55cm, 70cm, 90cm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień
publicznych, przedłuża termin składania ofert:
- nowy termin składania ofert – 25.02.2015 r. godz. 11:30,
- nowy termin otwarcia ofert – 25.02.2015 r. godz. 12:00.
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia również treść SIWZ w
następujący sposób:
- Dokonuje się zmian w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Zmieniona treść SIWZ w załączeniu.
- punkt 3.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Depozyt uzupełniany będzie w nieprzekraczalnym terminie do 72 godzin od momentu złożenia protokołu
zużycia wraz z zamówieniem. Ponadto Wykonawca każdorazowo po dostawie do depozytu, przekaże
Zamawiającemu wykaz (w wersji elektronicznej) produktów znajdujących się w depozycie.”
- punkt 19.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej
w następujący sposób:
„Oferta na: dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji
tętniczo- żylnych i przetok oponowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu
Diagnostyki Obrazowej- Pakiet nr…………
NIE OTWIERAĆ przed 25.02.2015 r. godz. 12:00, znak sprawy: BZP/38/382-3/15”
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- punkt 20.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia
25.02.2015 r. do godz. 11:30 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 725 do 1430).
- punkt 20.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2015 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej
na I piętrze (A 21).
- punkt 2 ust. 2 § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozyt uzupełniany będzie do …………… godzin- Dotyczy Pakietu nr …… od daty obowiązywania
umowy w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Ponadto Wykonawca
każdorazowo po dostawie do depozytu, przekaże Zamawiającemu wykaz (w wersji elektronicznej)
produktów znajdujących się w depozycie.”
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmienioną treść SIWZ z dnia 18.02.2015 r.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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