BZP.38.382-1.17

Jastrzębie - Zdrój, 18.01.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1.17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.01.2017 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.01.2017 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 35:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 35 manometr z zakresem pomiaru
od 0 do 100 cm H2O?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 35, z zapisu:
Manometr do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach rurek dotchawiczych, w komplecie
wyposażona w długie, elastyczne przewody, skala pomiaru ciśnienia w cm / H 2O, zakres pomiaru od
0 do 120 mm H2O
na zapis:
Manometr do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach rurek dotchawiczych, w komplecie
wyposażona w długie, elastyczne przewody, skala pomiaru ciśnienia w cm / H 2O, zakres pomiaru od
0 do 100-120 mm H2O
Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 30, pozycja 3:
Jaką dętkę ma posiadać mankiet latex czy PCV?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 30, z zapisu:
Ciśnieniomierz naramienny zegarowy z długim (zawijanym a nie na rzep) mankietem o
3.
wymiarze standardowym – (24÷35cm) dla dorosłych wraz ze stetoskopem, stetoskop
osobno nie wbudowany,
Na zapis:
3.

Ciśnieniomierz naramienny zegarowy z długim (zawijanym a nie na rzep) mankietem o
wymiarze standardowym – (24÷35cm) dla dorosłych wraz ze stetoskopem, stetoskop
osobno nie wbudowany, mankiet z latexową dętką,
Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 60, pozycja 1,2,3,4,5,6:

Dętki mają być z latexu czy PCV?
Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:
Lp.
1.
2
3
4
5
6
Na zapis:
Lp.
1.
2
3
4
5
6

Nazwa towaru
Dętka 2 – przewodowa,
Dętka 1 – przewodowa
Detka z mankietem popelinowym(kpl) 1-przewodowa na rzep,
Detka z mankietem popelinowym(kpl) 2-przewodowa na rzep,
Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 2 – przewodowa na rzep,
Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 1 – przewodowa na rzep,
Nazwa towaru
Dętka 2 – przewodowa, dętka z latexu,
Dętka 1 – przewodowa dętka z latexu,
Detka z mankietem popelinowym(kpl) 1-przewodowa na rzep, dętka z latexu,
Detka z mankietem popelinowym(kpl) 2-przewodowa na rzep, dętka z latexu,
Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 2 – przewodowa na rzep, dętka z
latexu,
Detka z mankietem popelinowym dla otyłych (kpl) 1 – przewodowa na rzep, dętka z
latexu,

Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 60, pozycja 7:
Balonik ma być z latexu czy PCV?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:
7 Balonik z zaworem tylnym
Na zapis:
7 Balonik z PCV, z zaworem tylnym,
Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 60, pozycja 10:
Mankiet ma być z dętką, czy bez jeżeli z dętką czy ma być latex czy PCV?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:
10 Mankiet popelinowy zawijany
Na zapis:
10 Mankiet popelinowy zawijany, bez dętki
Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 60, pozycja 14:
Mankiet dziecięcy jaki ma być rozmiar dętka ma być z latexu czy PCV?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:
14 Mankiet dziecięcy
Na zapis:
Mankiet dziecięcy, dętka z latexu,
14
komplet składający się z 3 rozmiarów
Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 60, pozycja 14:

Mankiety dziecięce występują w kpl po 3 szt czy maja być policzone kpl czy sztuki?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:
14 Mankiet dziecięcy
Szt
15
Na zapis:
14 Mankiet dziecięcy
Kpl
5
Pytanie 8– dotyczy pakietu nr 60, pozycja 3,4,5,6,10:
Czy zamawiający dopuści mankiet polipropylenowy który jest trwalszy i może być dezynfekowany?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 60, z zapisu:
Dętka z mankietem popelinowym lub mankietem polipropylenowym, (kpl), 13
przewodowa na rzep, dętka z latexu,
Detka z mankietem popelinowym lub mankietem polipropylenowym (kpl) 24
przewodowa na rzep, dętka z latexu,
Detka z mankietem popelinowym dla otyłych lub mankietem polipropylenowym (kpl) 2 –
5
przewodowa na rzep, dętka z latexu,
Detka z mankietem popelinowym lub mankietem polipropylenowym dla otyłych (kpl) 1 –
6
przewodowa na rzep, dętka z latexu,
10
Mankiet popelinowy lub mankiet polipropylenowy, zawijany, bez dętki,
Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 1 pozycja 3:
Czy Zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze 25-35cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1,2,3:
Czy Zamawiający wymaga aby mankiety były wolne od lateksu i od PVC ( DHCP)? Czy takie
oznaczenia mają być umieszczone na mankietach?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, dodając
następujący zapis pod tabelą:
UWAGA:
Wszystkie mankiety wolne od latexu, takie oznaczenie może być umieszczone na asortymencie.
Pytanie 11 – dotyczy pakietu nr 4:
Czy Zamawiający dopuści czujnik SpO2 o długości 3m zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 32.
Pytanie 12 – dotyczy pakietu 10 poz. 1 , pakietu nr 12 poz. 2, pakietu 48 poz. 3
Czy Zamawiający wymaga zestawu 5 odprowadzeń o długości 1,0/1,6m (3 odprowadzenia :kolory:
czerwony, żółty, biały – długość 1m, 2 odprowadzenia kolory: zielony, czarny – długość 1,6m )?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13 – dotyczy pakietu 18 poz. 3:

Czy Zamawiający w pakiecie 18, pozycja nr 3 miał na myśli łyżki do laryngoskopu z oświetleniem
żarówkowym?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 18, z zapisu:
3.

Stalowe łyżki wielorazowego użytku typu Mackintosh do laryngoskopu standardowego

Na zapis:
3.

Stalowe łyżki wielorazowego użytku typu Mackintosh do laryngoskopu standardowego o
oświetleniu żarówkowym

Pytanie 14 – dotyczy pakietu 23 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 23 w pozycji 1 łyżkę do laryngoskopu
w rozmiarze 3 i 4?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15 – dotyczy pakietu 23 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 23 w pozycji 2 łyżkę do laryngoskopu
w rozmiarze 3 i 4?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16 – dotyczy pakietu 43 poz. 2
Ze względu na zmianę końcówek połączeniowych w mankietach do NIBP prosimy o dopuszczenie
mankietów z tzw. łamanym (tulipanowym) złączem. Mankiety w pełni są kompatybilne z
kardiomonitorami typu Delta, zarówno za pośrednictwem „nowego” kabla ze złączem tulipanowym,
jak również „starego” kabla z tzw. szybkozłączem – w tym przypadku należy zastosować adapter.
Poniżej, na przykładzie mankietu wielorazowego, zobrazowany typ złącza. Identyczne rozwiązanie
zastosowane jest w mankietach jednorazowego użytku.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 43, z zapisu:
2
Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, złącze
Luer Slip do monitora Infinity Delta firmy Dräger, w 1 op – 10 szt.
Rozmiar: XS 12-19 cm
S 17-25 cm
M 23-33 cm
L 31-40 cm
(w zależności od potrzeb Zamawiającego)
Na zapis:

2

Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, złącze
tzw. Łamane (tulipanowe) z możliwością podłączenia adaptera do monitora
Infinity Delta firmy Dräger, w 1 op – 10 szt.
Rozmiar: XS 12-19 cm
S 17-25 cm
M 23-33 cm
L 31-40 cm
(w zależności od potrzeb Zamawiającego)
Pytanie 17 – dotyczy pakietu 9, pozycja 1,2:
Prosimy o podanie czy czujnik ma być z kablem 0,9 m czy 3 m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 9, z zapisu:
Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190
2
1.
firmy Biameditek,
Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190
2
2.
firmy Biameditek,
Na zapis:
Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190
2
1.
firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m
Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190
2
2.
firmy Biameditek, czujnik z kablem 0,9 m
Pytanie 18 – dotyczy pakiety 11 pozycja 1,3,4,6,7,8:
Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 3, 4, 6, 7, 8 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w
postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność
złożonych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 19 – dotyczy pakietu 18, pozycja 2:
Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu
większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność złożonych ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 20 – dotyczy pakietu 20
Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników produkcji niemieckiej lub amerykańskiej
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 20, z zapisu:

1.

Sensor tlenowy do:
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000
firmy Dräger ORYGINAŁ

Na zapis:

1.

Sensor tlenowy do:
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000
firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybline z aparaturą firmy Drager

Pytanie 21 – dotyczy pakietu 26, pozycja 1,2
Prosimy o dopuszczenie kabla głównego o długości 3 m oraz odprowadzeń o długości 0,95 cm
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 26, z zapisu:
1.

2.

Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel
główny o długości 3,6 m + odprowadzenia o dł. 130 cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Kabel EKG trójżyłowy do monitora Dash 3000, kabel główny o dł. 3,6 m + odprowadzenia
o dł. 130cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

Na zapis:
1.

2.

Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel
główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 95 cm - 130 cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Kabel EKG trójżyłowy do monitora Dash 3000, kabel główny o dł. 3- 3,6 m +
odprowadzenia o dł. 95 - 130cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

Pytanie 22 – dotyczy pakietu nr 29, pozycja 1,2
Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujnik z krótkim przewodem 0,9 m czy o czujnik i adapter?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 29, z zapisu:
1.

2.
Na zapis:

Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii
z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i adaptera/ przedłużką min. 2 m do
pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem przedłużą i
adaptera / przedłużką min. 2 m, do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki
klips na palec dla dorosłych

1.
2.

Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii o długości 3 m do pulsoksymetru model 7500 firmy
NONIN, klips na palec dla dorosłych
Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii o długości 3 m do pulsoksymetru model 7500
firmy NONIN, miękki klips na palec dla dorosłych

Pytanie 23 – dotyczy pakietu 40
Poz. 1 i 2
Prosimy o podanie jakie moduły posiada Zamawiający w monitorze VS800 (Masimo czy Nellcor czy
Nellcor Oximax)?
Poz. 3 i 4
Prosimy o podanie jakie moduł posiada Zamawiający w monitorze PM8000 (Masimo czy Nellcor czy
Nellcor Oximax)?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 40, dodając
następujący zapis pod tabelą:
UWAGA:
Urządzenia działają w technologii Nellcor
Pytanie 24 – dotyczy pakietu 41, pozycja 2,4
Prosimy o dopuszczenie zamienników w systemie Mindray (VS/Euro)
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 41 z zapisu:
Przewód główny EKG trójżyłowy
1.
do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY

2.

Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego oryginalnego do kardiomonitora MEC 1200 firmy MINDRAY
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra.
Przewody oryginalne.
3 odprowadzeniowe

3.

Przewód główny EKG trójżyłowego kompatybilnego z kardiomonitorami PM 8000 i PM
9000 firmy MINDRAY

4.

Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego oryginalnego do kardiomonitora PM 8000 i
PM 9000 firmy MINDRAY
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Przewody oryginalne.

Na zapis:
1.

Przewód główny EKG trójżyłowy
do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY

2.

Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego do kardiomonitora MEC - 1200 firmy
MINDRAY
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra.
Przewody 3 odprowadzeniowe

3.

4.

Przewód główny EKG trójżyłowego kompatybilnego z kardiomonitorami PM 8000 i PM
9000 firmy MINDRAY
Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego do kardiomonitora PM 8000 i PM 9000
firmy MINDRAY
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

i dodaje następujący zapis pod tabelą:
UWAGA:
Przewody oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z urządzeniami Zamawiającego
Pytanie 25 – dotyczy pakietu 43, pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie mankietów jednorazowych w następujących rozmiarach:
XS: 12,4-16,8 cm, S: 15,8-21,3 / 20-27, M: 25,3-34,3, L: 33-47 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 26 – dotyczy pakietu 47, pozycja 3
Prosimy o podanie czy chodzi o kabel z wyjściem nowego czy starego typu?

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 26, z zapisu:
3.

Dren łączący NIPC dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger,
rozm 3,7m

Na zapis:
Dren łączący NIPC dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger,
rozm 3,7m, kabel z wyjściem starego typu
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
3.

Pytanie 27 – dotyczy pakietu 50, pozycja 1,2,3
Prosimy o osobne wyspecyfikowanie czujników typu LNCS i wydzielenie ich do oddzielnego zadania
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 28 – dotyczy pakietu 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych w rozmiarze 33-47 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 1, z zapisu:

Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze
> 35 cm , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,

2.
Na zapis:

Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia, standardowy dla dorosłych w rozmiarze
> 33 cm , kompatybilny z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy MINDRAY,

2.

Pytanie 29 - dotyczy pakietu nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych w rozmiarze 25-35 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 30 - dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści czujnik puls oksymetru do monitora całościowy o długości 3 m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 2, z zapisu:
Czujnik pulsoksymetru do monitora CARDIOCAP 5 firmy DATEX,
1.
w komplecie z klipsem na palec dla dorosłych i przedłużką 2-3m lub 3,3 m. (klips
i kabel rozłącznie)
Na zapis:
Czujnik pulsoksymetru do monitora CARDIOCAP 5 firmy DATEX, z klipsem na palec z
1.
kablem przedłużką o długości 2,5-3,3 m. Klips i kabel w całości lub rozłącznie.
Pytanie 31 - dotyczy Pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści czujnik puls oksymetru do monitora całościowy o długości 3 m?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 32.
Pytanie 32 - dotyczy pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści czujnik (0,9m) z przedłużką (3m)?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 4, z zapisu:

1

Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX,
w komplecie z klipsem na palec
i przedłużką 2-3m lub 3,3 m klips i przedłużka rozłącznie)

Na zapis:

1.

Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX – klips na palec
z kablem przedłużką w całości o długości 2,5 – 3,3 m lub klips i kabel rozłącznie – dł.
czujnika do 90 cm, dł przedłużki do 3 m.
Czujnik zakończony wtykiem do aparatu Oxypleth

Pytanie 33 - dotyczy pakietu nr 11 poz. 5, 6
Prosimy o podanie numeru katalogowego kabla obecnie stosowanego przez Zmawiającego, co
umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 11, z zapisu:
5.

Kabel połączeniowy pomiędzy analizatorem gazów SCIO,
a monitorem Infinity Delta firmy Dräger

6.

Kabel EKG 6- odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym – 6-cio pinowe, pin
pojedynczy

Na zapis:
5.

6.

Kabel połączeniowy pomiędzy analizatorem gazów SCIO,
a monitorem Infinity Delta firmy Dräger o nr katalogowym 6871581 lub równoważne
Kabel EKG 6- odprowadzeniowy, złącze z przewodem głównym – 6-cio pinowe, pin
pojedynczy, o nr katalogowym MS14683 lub równoważne

Pytanie 34 - dotyczy pakietu nr 11 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 102 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 35 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w w/w pozycji łyżek z wymiennym
światłowodem.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 36 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w w/w pozycji samej rękojeści pediatrycznej (bez
łyżek).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 37 - dotyczy pakietu nr 20
Zgodnie z obowiązującą ustawą PZP (art. 29. ust. 3), prosimy o dodanie w w/w pakiecie wyrazów
„lub równoważny”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 20, z zapisu:

1.

Sensor tlenowy do:
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000
firmy Dräger ORYGINAŁ

Na zapis:

1.

Sensor tlenowy do:
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000
firmy Dräger oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z aparaturą firmy Drager

Pytanie 38 - dotyczy pakietu nr 29
Czy Zamawiający dopuści bezpośredni czujnik o długości 3m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 29, z zapisu:
Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii
1.
z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i adaptera/ przedłużką min. 2 m do
pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem i krótkim przewodem przedłużą i
2.
adaptera / przedłużką min. 2 m, do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki klips
na palec dla dorosłych
Na zapis:
Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem min 2 m w całości lub rozłącznie do
1.
pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla dorosłych
Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z kablem min 2 m w całości lub rozłącznie do
2.
pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN,
Pytanie 39 - dotyczy pakietu nr 40 poz. 1, 3, 5, 6
Prosimy o podanie technologii, w jakiej mają być wykonane w/w czujniki (co pozwoli na złożenie
ofert zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego), gdyż obecny opis jest niejednoznaczy.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 23.
Pytanie 40 - dotyczy pakietu nr 41 poz. 4
Zgodnie z obowiązującą ustawą PZP (art. 29. ust. 3), prosimy o dodanie w w/w pakiecie wyrazów
„lub równoważny”. Zamawiający korzysta obecnie z powodzeniem z rozwiązania równoważnego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 41, dodając kolejny
punkt pod tabelą:
2. W pozycja 4 - przewody oryginalne lub równoważne, tzn. kompatybilne z urządzeniami
Zamawiającego.
Pytanie 41 - dotyczy pakietu nr 43 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści mankien NIPC w rozmiarach 15-22 cm, 17-25 cm, 24-32 cm, 32- 42 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 42 - dotyczy pakietu nr 43 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 3m?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 43 - dotyczy pakietu nr 47 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 25-35 cm/45 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 47, z zapisu:
Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY
2.
DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 1cm) lub 25,3 – 34,3 cm, złącze z przewodym
jednobagnetowym
Na zapis:
2.
Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY

DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 2cm) lub 25,3 – 34,3 cm, lub 25-35cm/45 cm
złącze z przewodem jednobagnetowym
Pytanie 44 - dotyczy pakietu nr 47 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,4 m?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 45 - dotyczy pakietu nr 49 poz. 3
Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom
(specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym
pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 46 - dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Pakiet 1 - Mankiety do pomiaru ciśnienia
Ad. Pkt.1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy mankiety amerykańskiego producenta w
rozmiarze 23-33cm?
3. Jakiego rodzaju połączenia między mankietem a kablem NIBP oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 47 - dotyczy pakietu nr 5
Pakiet 5 - Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I
1. Jako autoryzowany dystrybutor akcesoriów firmy Masimo zwracamy się do Zamawiającego z
pytaniem czy wydzieli z pakietu nr 5 pozycje nr 3, 4, 6 i 7 i utworzy z nich osobny pakiet? Umożliwi
to złożenie korzystnej cenowo oferty a Zamawiającemu zagwarantuje konkurencyjność ofert. Koszt
zakupu w/w czujników od firm trzecich jest często znacząco wyższy niż u dystrybutora.
2. Z uwagi na zaprzestanie produkcji ( od 01.01.2017) przez firmę Masimo czujników
z połączeniem LNOP i zastąpienie ich nowym, trwalszym, zabezpieczonym przed zalaniem
połączeniem RD, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy oczekuje zaoferowania połączenia
typu RD?
3. Czy w pozycjach 3, 4, 6 i 7 Zamawiający oczekuje oryginalnych czujników pracujących w
technologii Masimo SET?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 48 - dotyczy pakietu nr 7
Pakiet 7 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO
Czy Zamawiający oczekuje oryginalnych czujników pracujących w technologii Masimo SET ( poz.1 i
2) i Masimo SET Rainbow ( poz.3)?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 7, z zapisu:
Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru RAD9
2
1.
firmy MASIMO
Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru RAD9
2
2.
firmy MASIMO
Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow – Masimo SET DCI – dc 12 do pomiaru min.
3.
SpCO oraz Sp Med. do pulsoksymetru RADICAL - 7
Na zapis:

1.

2.

3.

Kabel główny do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru RAD9
2
firmy MASIMO,
Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru RAD9
2
firmy MASIMO,
Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow – Masimo SET DCI – dc 12 do pomiaru min.
SpCO oraz Sp Med. do pulsoksymetru RADICAL – 7, czujniki oryginale lub równoważne
pracujące w technologii Masimo SET Rainbow

Pytanie 49 - dotyczy pakietu nr 26 poz 1
Pakiet 26 - Kable EKG 6
1. Jako wieloletni, autoryzowany dystrybutor akcesoriów firmy GE Healthcare w tym monitorów
Cardiocap i Dash3000 zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w pozycji nr 1:
- dopuści oryginalny kabel połączeniowy o długości 3m oraz odprowadzenia o długości 74cm?
- czy Zamawiający wymaga zestawu 3 ( trzech) czy 5 (pięciu) odprowadzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 26, z zapisu:

1.

Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel
główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 95 cm - 130 cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

Na zapis:
Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel
główny o długości 3 - 3,6 m + odprowadzenia o dł. 74 cm - 130 cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Pozostałe zapisy SIWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.
1.

Pytanie 50 - dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 2 Formularz Oferty pakietów, które nie
dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej
objętość.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą usunąć z załącznika nr 2 do SIWZ , tj. z Formularza
oferty te pakiety w części B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA, na które nie składają oferty.
Pytanie 51 - dotyczy Wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z dostaw w trybie pilnym.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 4 do SIWZ – tj. Wzoru umowy w § 4, z zapisu:
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy
według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych
od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………….
2. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu
technicznego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego –
magazyn elektroniki medycznej, w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego
towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
4. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do magazynu elektroniki medycznej
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 3 dni,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni
od dnia jej otrzymania pod nr telefonu …………………………… lub pod nr faksu
……………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.
Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.”
Termin 7 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego, wadliwego
towaru.
6. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym
w terminie do min. 12 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej
dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.
7. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz mieć umieszczony znak CE oraz nr serii (dotyczy wszystkich pakietów),
b) wyroby muszą mieć określony termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to
możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeśli dotyczy) w
sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny;
c) termin ważności wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia
do Zamawiającego (dotyczy pakietów nr: 18 (pozycja 2), 24 (pozycja 3,4,6,7,8,10), 25, 34, 36,
37, 38 (pozycja 1), 42, 43 (pozycja 1, 2), 46 (pozycja 1), 47 (pozycja 2), 49 (pozycja 3), 50
9pozycja 1-3), 55.
d) termin gwarancji wyrobów minimum 6 miesięcy (dotyczy pakietów nr: 1-17, 18 (1, 310), 19-23, 24 (pozycja 1,2,5,9), 26-33, 35, 38 (pozycja 2), 39-41, 43 (pozycja 3-5), 44-45, 47
(pozycja 1-3), 48, 49 (pozycja 1-2), 50 (pozycja 4), 51-65,
e) dostawy wyrobów wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na
koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn elektroniki medycznej Zamawiającego w
opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających
warunkom transportu, odbioru i przechowywania (wszystkie pakiety),
f)
wyroby muszą być zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim,
zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla
bezpośredniego użytkownika (dotyczy wszystkich pakietów).
8. Wykonawca dostarcza instrukcje obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania,
sterylizacji (w przypadku wyrobów określonych w pkt 7 lit. d) przy pierwszej dostawie danego
asortymentu oraz dostarcza w czasie trwania umowy te instrukcje, w których treści nastąpiły
zmiany.
9. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona
zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach.
Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych
określonych w § 8.
10. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową
Na zapis:
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy według
cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od
momentu złożenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………….
2. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu
technicznego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego –
magazyn elektroniki medycznej, w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego
towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
4. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do magazynu elektroniki medycznej
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 3 dni,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni
od dnia jej otrzymania pod nr telefonu …………………………… lub pod nr faksu
……………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.
Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.”
Termin 7 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego, wadliwego
towaru.
6. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz mieć umieszczony znak CE oraz nr serii (dotyczy wszystkich pakietów),
b) wyroby muszą mieć określony termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to
możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeśli dotyczy) w
sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny;
c) termin ważności wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia
do Zamawiającego (dotyczy pakietów nr: 18 (pozycja 2), 24 (pozycja 3,4,6,7,8,10), 25, 34, 36,
37, 38 (pozycja 1), 42, 43 (pozycja 1, 2), 46 (pozycja 1), 47 (pozycja 2), 49 (pozycja 3), 50
9pozycja 1-3), 55.
d) termin gwarancji wyrobów minimum 6 miesięcy (dotyczy pakietów nr: 1-17, 18 (1, 310), 19-23, 24 (pozycja 1,2,5,9), 26-33, 35, 38 (pozycja 2), 39-41, 43 (pozycja 3-5), 44-45, 47
(pozycja 1-3), 48, 49 (pozycja 1-2), 50 (pozycja 4), 51-65,
e) dostawy wyrobów wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na
koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn elektroniki medycznej Zamawiającego w
opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających
warunkom transportu, odbioru i przechowywania (wszystkie pakiety),
f)
wyroby muszą być zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim,
zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla
bezpośredniego użytkownika (dotyczy wszystkich pakietów).
7. Wykonawca dostarcza instrukcje obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania,
sterylizacji (w przypadku wyrobów określonych w pkt 7 lit. d) przy pierwszej dostawie danego
asortymentu oraz dostarcza w czasie trwania umowy te instrukcje, w których treści nastąpiły
zmiany.
8. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona
zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach.
Uprawnienie to nie wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych
określonych w § 8.
9. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową
oraz zapis w § 8 pkt 1 Wzoru umowy z zapisu:
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a)
w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b)
w wysokości 5% 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 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za
każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu;
d)
w wysokości 2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu
depozytu;
e)
w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;

f)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 5% wartości
umowy brutto.
Na zapis:
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% 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 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za
każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu;
d) w wysokości 2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu
depozytu;
e) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
f) 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 5%
wartości umowy brutto.
Pytanie 52 - dotyczy Wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 3 poprzez dodanie zastrzeżenia o treści:
„Zamawiający oświadcza, że wartość niewykorzystania nie przekroczy 20% wartości umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 53 - dotyczy Wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 6 i 7 wzoru umowy w następujący
sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej
umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności
leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 54 - dotyczy Wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §3 ust. 8 i 9.
Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być
podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie
wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego
kształtowania umów.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 55 - dotyczy Wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do §4 ust.10 następującego sformułowania:
„Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 14 dni”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 56 - dotyczy Wzoru umowy
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust.1 wzoru umowy w następujący sposób: „Strony ustalają,
ze w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne:
a)
w wysokości 8 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 1% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować towary o
złej jakości oraz towary nie posiadające deklarowanych właściwości
c) w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy realizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy.
d) – wykreślony
e) – wykreślony”
Ostatni podpunkt stawia Wykonawcę w bardzo złej sytuacji, gdyż każde rozwiązanie umowy
(nawet z winy Zamawiającego) spowoduje naliczenie kar umownych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 57 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla dla dorosłych w rozmiarze 250 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 18, z zapisu
6

Kleszczyki Magilla dla dorosłych

Na zapis:
6

Kleszczyki Magilla dla dorosłych, rozmiar 200-250 mm

Pytanie 58 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 7
Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla dla dzieci w rozmiarze 200 mm?
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Pytanie 59 - dotyczy pakietu nr 18 poz. 7
Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Magilla dla dzieci w rozmiarze 150 mm?
Odpowiedź:
Podtrzymujemy zapisy SIWZ
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp
zmienia poniższe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:
a) Rozdział 6. z zapisu:
6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączniku nr 4 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ skalda każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.2. Do oferty w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
należy złożyć:
a)
prospekty, katalogi producenta, ulotki w jeżyku polskim dotyczące wszystkich
zaoferowanych pozycji w pakiecie (należy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające
wymagane przez zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony
materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaszczyć
(np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie
wymaganego parametru.
b)
oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie
prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w
placówkach ochrony zdrowia RP – według załącznika nr 6.
6.3. Na podstawie art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:
1)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z podstępowania:
a)
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od
dnia ukazania się informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej
Zamawiającego. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
6.6. Forma składanych dokumentów:
a)
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ,
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w
oryginale.
b)
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c)
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
d)
Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
e)
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f)
Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g)
Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni podmiot
za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
Na zapis:
6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie własne
Wykonawcy). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
6.2. Do oferty w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
należy złożyć:
a)
prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich
zaoferowanych pozycji w pakiecie (należy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające
wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony
materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć
(np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie
wymaganego parametru.
6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, złoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a)
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo baraku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji z sesji
otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b)
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.
6.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych zakresie
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy zakresie
dnia 17 lutego 2005 r. zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
6.5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

6.7.
Forma składanych dokumentów:
a)
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej SIWZ,
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w
oryginale.
b)
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w
ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c)
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
d)
Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
e)
Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f)
Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g)
Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni podmiot
za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
b) Pkt 7.1. z zapisu:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2)
Oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 i nr 4 do
SIWZ – dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach
lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
3)
Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), stanowiący
wartości realizacji zadania.
4)
Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ
Na zapis:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2)
Oświadczenie wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 do SIWZ –
dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub
sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
3)
Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), stanowiący
wartości realizacji zadania.
4)
Dokumenty przedmiotowe, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ.
5)
Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ.
c) Lista załączników do SIWZ z zapisu:
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszcenie do obrotu i używania oraz o
potwierdzeniu gotowości do ich udostępniania
Na zapis:
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie własne Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
W związku z powyższym, Zamawiający likwiduje następujące załączniki:
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania oraz o
potwierdzeniu gotowości do ich udostępniania;
i wprowadza nowy załącznik, tj.:
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie własne Wykonawcy
d) pkt C – „Oświadczenia” w Formularzu oferty – załącznik nr 2 do SIWZ z zapisu:
1)
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
2)
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3)
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
5)
następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić tylko
jeżeli dotyczy):
Lp
Firma Podwykonawcy
Nazwa części zamówienia

6)
informuję, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………....….
Ich wartość bez kwoty podatku: …………………………………………….
UWAGA:
Obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- import usług lub towarów,
- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT
(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczać zgodnie z tymi przepisami).
*) niepotrzebne skreślić
Na zapis:

1)
oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie
których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
2)
zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
3)
w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4)
zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
5)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
6)
Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić tylko
jeżeli dotyczy):
Lp.
Firma Podwykonawcy
Nazwa części zamówienia

7)
Informuję, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….
* Niepotrzebne skreślić
UWAGA: obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności
jak:
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
-import usług lub towarów,
- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT
(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczać zgodnie z tymi przepisami).
e) pkt. 3.5 z zapisu:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Na zapis:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety oraz ofert
równoważnych.
f) Rozdział 18 SIWZ z zapisu:
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
Na zapis:
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
g) pkt. 3.3. z zapisu:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Na zapis:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Ponadto, w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy Pzp zmienia treść ogłoszenia
o zamówieniu oraz na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert.
W związku z tym, zmianie ulegają następujące zapisy:
a)

w pkt 7.10 SIWZ z zapisu:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1.17 - Pakiet
nr……….”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.01. 2017 r. godz. 10:30””
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1.17 - Pakiet
nr……….”
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.01. 2017 r. godz. 10:30””
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
b) w pkt 15.1 SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 20.01.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale 11. SIWZ.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I
piętrze, do dnia 26.01.17 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w
rozdziale 11. SIWZ.
c) w pkt 15.4. SIWZ z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu
20.01.17 r., o godzinie 10:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu
26.01.17 r., o godzinie 10:30.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach z dnia 18.01.17 r. w
zakresie pakietów nr : 29,40,1,2,4,7,9,18,20,26,30,35,43,47,60,11,41,
- Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy po zmianach z dnia 18.01.17 r.
- SIWZ – po zmianach z dnia 18.01.17
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie własne Wykonawcy – z dnia 18.01.17 r.
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie, a
powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

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, email:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

