BZP.38.382-13.17

Jastrzębie - Zdrój, 28.03.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej – powtórka.
BZP.38.382-13.17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I Z DNIA 28.03.2017 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ I Z DNIA 28.03.2017 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 nr 1 dot. Pakietu nr 24
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od dnia złożenia
zamówienia dla Pakietu nr 24?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób: w Załączniku nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” § 4 ust. 1 zmienia zapis z:
„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
……………………………….”
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, natomiast dla pakietu nr 24 w terminie 14 dni roboczych1 od
momentu złożenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………….”
Pytanie 2 dot. Pakietu nr 3
Prosimy o podanie czy czujnik ma być z kablem 0,9 m czy 3 m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularzu asortymentowo- cenowym” w Pakiecie 3 poz.2 zmienia
zapis z:
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Niepotrzebne skreślić
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„2. Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190 firmy
2
Biameditek czujnik z kablem 9,0m.”
Na zapis:
„2. Klips na palec do wielorazowego czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190 firmy
2
Biameditek czujnik z kablem 0,9 m.”

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 8
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 4 dot. Pakietu nr 9
Ad 1) Prosimy o podanie czy chodzi o kabel z wyjściem nowego czy starego typu?

Ad 2) Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Odpowiedź:
Ad 1)
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularzu asortymentowo- cenowym” w Pakiecie 9 zmienia zapis
z:
„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”
Odpowiedź:
Ad2)
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5 dot. Pakietu 8
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.
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularzu asortymentowo- cenowym” w Pakiecie 8 poz.2 zmienia
zapis z:
„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 2333 cm, L 31-40 cm, (w zależności od potrzeb Zamawiającego).”
na zapis:
„2. Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, z „łamanym”
( tulipanowym) złączem 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 6 dot. Formularza - oferty
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 podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7 dot. 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 8 dot. 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 9 dot. 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:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10 dot. Wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do §4 ust.15 następującego sformułowania:
„Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 14 dni”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11 dot. Wzoru umowy
1. 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 12 dot. pakietu nr 13
Czy Zamawiający z uwagi na szeroki wachlarz produktów zawartych zadaniu 17, wydzieli
pozycje 5,11,oraz 16 i utworzy z nich oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie
do przetargu większej liczbie co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13 dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,4m?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularzu asortymentowo- cenowym” w Pakiecie 1 poz. 2 zmienia
zapis z:
„2. Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru NELCOR, dł. 2 m, kompatybilny
z czujnikami w poz. 1, nr kat. 3375834 lub równoważny.”
Na zapis:
„2. Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika pulsoksymetru NELCOR, dł. 2 m – 2,4 m,
kompatybilny z czujnikami w poz. 1, nr kat. 3375834 lub równoważny.”
Pytanie 14 dot. pakietu nr 1
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W związku z wycofaniem złącz ze standardem LNOP, prosimy o dopuszczenie akcesoriów w
technologii LNCS.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15 dot. pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści mankiet NIPC w rozmiarach 15-22 cm, 17-25 cm, 24-32 cm, 32- 42 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 16 dot. Pakietu 1
Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,4m?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 3 m?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18 dot. pakietu nr 9
Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych w rozmiarze 27-35 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularzu asortymentowo- cenowym” w Pakiecie 1 poz. 2 zmienia
zapis z:
„1. Mankiet NIPC wielokrotnego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY
DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 1cm) lub 25 – 35 cm, złącze z przewodem
jednobagnetowym.”
„2. Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY
DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 1cm) lub 25,3 – 34,3 cm, złącze z przewodym
jednobagnetowym.”
Na zapis:
„1. Mankiet NIPC wielokrotnego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY
DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 1cm) lub 25 – 35 cm lub 27-35 cm, złącze z przewodem
jednobagnetowym.”
„2. Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilny z monitorem INFINITY
DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm (+ - 1cm) lub 25,3 – 34,3 cm lub 27-35 cm, złącze z
przewodym jednobagnetowym.”
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Pytanie 19 dot. pakietu nr 9
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,4 m?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść
SIWZ w następujący sposób: w Załączniku nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” § 9 ust. 7 zmienia zapis
z:
„7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z
winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy,
dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia
towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 ust. 1
lit. b) stosuje się odpowiednio.”
który otrzymuje brzmienie:
„7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z
winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy,
dokonania jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia
towaru o złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 ust. 1
lit. a) stosuje się odpowiednio.”

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r.
dotyczy Pakietu nr :1, 3,8,9
- Wzór umowy po zmianach z dnia 28.03.2017 r.
Pozostała treść SIWZ i Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje
należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

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

6

