Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 22.07.2016 r.
Znak sprawy: ZP/220/50/16
Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych (w tym hemostatyków wchłanianych, sterylnych
zestawów zabiegowych, mikrosfer do embolizacji i szwów chirurgicznych)

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1
Zadanie nr 6
Pyt. 1 Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego 75% parafiny
stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10%?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na wosk kostny zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia, tzn. będący mieszaniną białego wosku pszczelego i wazeliny
jako plastyfikatora ewentualnie palmitynianu izopropylu zamiast wazeliny (wykluczona
parafina stała).
Pyt. 2 Czy zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej
80% i palmitynianu izopropylu 20%?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na wosk kostny zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia, tzn. będący mieszaniną białego wosku pszczelego i wazeliny
jako plastyfikatora ewentualnie palmitynianu izopropylu zamiast wazeliny (wykluczona
parafina stała).

Wykonawca nr 2
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 4 mikrosfer
przeznaczonych do embolizacji i chemoembolizacji o następujących parametrach:
• Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego
• Materiał higroskopijny
• Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie osiągając
nadany przez producenta rozmiar docelowy
• Sfery mogą wchłaniając ciecz zwiększyć objętość do 64 krotności objętości wyjściowej
• Kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 µm w stanie suchym
• Możliwość wypełnienia sfer doxorubicyną oraz irinotecanem i zastosowania ich do
embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku (lek wypełnia
całą sferę, nie tylko jej obwód)
• Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa
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• Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu
mikrocewnika
• Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie
ulegają metabolizowaniu
• Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer
• Sfery przezroczyste
• Wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie
naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji
• Jednolite, bez osobnych powłok
• Dostępny rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200–400, 400-600, 600-800 µm
• Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym?
Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału
w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji
i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie
Europy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania mikrosfer zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia. Mikrosfery opisane przez Wykonawcę Zamawiający już
posiada w umowach przetargowych, obowiązujących do 02.06.2017

Wykonawca nr 3
Pytanie nr 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycji 12
Kleszczyków typu korcang 19 cm,

długość części chwytnej min. 6 cm, wykonane z

tworzywa sztucznego, proste; ramiona zakończone owalnymi ząbkowanymi chwytakami;
posiadające regulowaną blokadę otwarcia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby kleszczyki typu korcang posiadały długość 24
cm oraz część chwytną o długości 9 cm.
Pytanie nr 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycji 1 Serwet
samoprzylepnych 75x100 cm z paskiem klejącym na dłuższym boku serwety wykonanych z
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H20
zamiast serwet przylepnych 100x75 cm trójwarstwowych, z przylepnym z paskiem klejącym
na dłuższym boku serwety
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania serwety trójwarstwowej - zgodnie z
opisem.
Pytanie nr 3
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycji 1 Serwety
samoprzylepnej 80x90 cm z paskiem klejącym na dłuższym boku serwety wykonanej z
chłonnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105g/m2 i nieprzemakalności min.
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980 cm H20 zamiast serwety 100 cm x 75 cm, trójwarstwowej, wykonanej z włókniny typu
SMS, przylepnej z paskiem klejącym na dłuższym boku serwety, po stronie paska
wzmocnienie o rozmiarze min. 40 cm x 50 cm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanej serwety.
Pytanie nr 4
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycji 1 Osłony
foliowej 105x105 cm zamiast 100x100 cm. Pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanej osłony.
Pytanie nr 5
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycji 1 Kranik
wysokociśnieniowy trójdrożny, 500PSI.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego kraniku
trójdrożnego.
Pytanie nr 6
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycji 1 Dren
wysokociśnieniowy, zbrojny, o długości 200 cm, wytrzymujący 100 atmosfer, wykonany z
wysokiej jakości tworzywa, zakończony ruchomą końcówka Luer.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania drenu wysokociśnieniowego zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 7
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 5 Pozycji 1 Zestawu
sterylnego do zakładania wkłucia centralnego o składzie:
1) Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54g/m2 i wym. 50cm x 70cm - 1
sztuka;
2) Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54g/m2 i wym. 50cm x 70cm z
otworem 6x 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 sztuka;
3) Kompresy gazowe 17N 8W 7,5cm x 7,5 cm - 10 sztuk;
4) Tupfery fasolki 17N 20cm x 20cm - 10 sztuk;
5) Pęseta plastikowa 13cm - 1 sztuka;
6) Strzykawka 10ml - 1 sztuka;
7) Strzykawka 20ml - 1 sztuka;
8) Igła 1,2 x 40mm - 1 sztuka;
9) Igła 0,8 x 40mm - 1 sztuka;
10) Ostrze nr 11 - 1 sztuka;
11) Imadło metalowe 14cm - 1 sztuka.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy skład zestawu. Zamawiający
wymaga, aby zaoferowany zestaw zawierał serwetę do wkłucia z otworem okrągłym o
średnicy 8 cm.
Pytanie nr 8
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 5 Pozycji 2 Zestawu
sterylnego do zakładania wkłucia centralnego o składzie:
1). Kompresy 17N 8W 10cm x 10cm - 10 sztuk;
2). Kleszczyki metalowe Kocher 14cm - 1 sztuka:
3). Imadło metalowe 19cm - 1 sztuka;
4). Serweta włókninowa barierowa 100cm x 75cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o
gramaturze min 54g/m2 - 1 sztuka;
5). Serweta włókninowa barierowa 100cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o 6x8cm
wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 54g/m2 - 1 sztuka;
6). Skalpel bezpieczny nr 11 - 1 sztuka.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy skład zestawu. Zamawiający
wymaga, aby zaoferowany zestaw zawierał serwetę do wkłucia z otworem okrągłym o
średnicy 10 cm.
Pytanie nr 9
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 Pozycji 1 Igły
iniekcyjnej 0,8 mm x 40 mm wyposażonej w element zabezpieczający przed zakłuciem,
zamykający się na igle po jej użyciu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanej igły.

Wykonawca nr 4
Zadanie Nr 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego o składzie 80% mieszanina wosków
pszczelich, 20% palmitynian izopropylowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wosku o wskazanym składzie.
Zadanie Nr 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego o składzie 70% wosk pszczeli, 30%
wazelina?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie wosku o opisanym składzie.
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Wykonawca nr 5
Zadanie nr 3
1.
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego
do angiografii o następującym składzie:
•
1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa (opakowanie zestawu)
•
1 x serweta do zabiegów angiograficznych 280 x 210 cm z dwoma otworami na
tętnice udowe o średnicy 16 cm, otoczone folią chirurgiczną przylepną - światło otworu 8 cm.
Serweta wykonana z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa +folia
polietylenowa + pad chłonny) w części krytycznej serwety, w obrębie pola operacyjnego).
Na bokach, po za polem operacyjnym, serweta wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego
(włóknina polipropylenowa +folia polietylenowa). Odporność na przenikanie cieczy zgodna z
SIWZ. Wytrzymałość na rozerwanie na mokro w części wzmocnionej, w obrębie pola
operacyjnego zgodna z SIWZ, w części niewzmocnionej 177 kPa.
•
2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L z włókniny typu SMMMS
•
2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
•
1 x bezpieczna igła iniekcyjna 0,8 mm x 0,40 mm
•
1 x bezpieczny skalpel nr 11
•
1 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 2 ml
•
1 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 5 ml
•
1 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 10 ml
•
1 x strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 20 ml
•
1 x pojemnik plastikowy 250 ml, przeźroczysty z podziałką
•
1 x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski z podziałką
•
1 x pojemnik plastikowy 500 ml, niebieski z podziałką
•
1 x pojemnik na prowadnik 2500 ml
•
20 x Es kompres z gazy 10 x 10 cm, 17 n, 8 w
•
1 x kleszczyki okienkowe plastikowe 24 cm
•
3 x serweta przylepna 100 x 90 cm. Serwety wykonane są z laminatu
trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa +folia polietylenowa + pad chłonny) w części
krytycznej serwet, w obrębie pola operacyjnego. Na bokach, po za polem operacyjnym,
serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa +folia
polietylenowa).
•
1 x osłona na sprzęt medyczny 120 x 120 cm
•
1 x osłona na sprzęt medyczny 102 x 102 cm
•
1 x osłona na sprzęt medyczny 95 x 85 cm
•
1 x dren wysokociśnieniowy 122 cm, wytrzymujący ciśnienie do 84 barów
•
1 x kranik wysokociśnieniowy trójdrożny, wytrzymujący ciśnienie do 34 barów
Min. 2 x etykieta samoprzylepna w języku polskim, zawierająca informacje o nazwie
zestawu, numerze katalogowym, datą ważności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu o opisanym
składzie. Biorąc pod uwagę, że aktualnie użytkownik modyfikuje procedury medyczne
przeprowadzania angiografii, wiele elementów zaoferowanego zestawu nie spełnia
wymogów Zamawiającego, np. wymagany rozmiar serwety do angiografii z poz. 1 –
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330cm x 211cm – rozmiar zaoferowany przez Wykonawcę 280cm x 210cm; wymagana
przez Zamawiającego długość drenu wysokociśnieniowego z poz. 19 – 200cm, długość
zaoferowana przez Wykonawcę – 122cm; wymagana wytrzymałość na ciśnienie kranika
wysokociśnieniowego z poz. 20 – 84 bary, wytrzymałość zaoferowana przez Wykonawcę
– 34 bary.

Zadanie nr 5
Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sterylnego do
zakładania wkłucia centralnego o następującym składzie:
•
6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 17N 8W
•
4 x tampony z gazy bawełnianej 20N, 20 x 20cm
•
1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
•
1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
•
1 x serweta z włókniny PP + PE , nieprzylepna 45 cm x 75 cm
•
1 x serweta z włókniny PP + PE, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu
(serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
•
1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
•
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , różowa (zapakowana)
•
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , zielona (zapakowana)
•
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
•
1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm
•
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)
Opakowanie
Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanego zestawu.

Wykonawca nr 6
ZADANIE 32, poz.1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania wkłucia centralnego
o składzie: Zestaw sterylny do zakładania wkłucia centralnego o składzie:
1). Kompresy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm – 10 sztuk;
2). Kleszczyki metalowe Kocher 18cm – 1 sztuka:
3). Imadło metalowe 20cm – 1 sztuka;
4).Serweta włókninowa barierowa 90cm x 75cm – 1 sztuka;
5). Serweta włókninowa barierowa 90cm x 75cm z otworem samoprzylepnym o średnicy
10cm – 1 sztuka:
6). Skalpel bezpieczny nr 11 – 1 sztuka
Odpowiedź: Zamawiający na podstawie treści zadanego pytania domniemuje, iż
Wykonawca dokonał omyłki pisarskiej i miał na myśli zadanie nr 5 poz. 2.
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Zamawiający zatem wyraża zgodę na zaoferowanie w zad. 5 poz. 2 opisanego zestawu.
W zakresie zadania nr 5 pozycji 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zestaw.

Pytanie dot. projektu umowy:
1.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy wyrażenie „24 miesiące” zostało

zastąpione wyrażeniem „12 miesięcy”?
Spełnienie wymogu 24-miesięcznego terminu przydatności jest możliwe, ale wymagałoby
zorganizowania specjalnej obsługi dostaw specjalnie dla Zamawiającego, co zwiększałoby
koszty logistyczne związane z obsługą dostaw I miałoby niekorzystny dla Zamawiającego
wpływ na wysokość oferowanej ceny. Nasuwa się wątpliwość czy wymaganie tak długiego
terminu przydatności jest rzeczywiście uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Czy
Zamawiający zamierza przechowywać zakupiony towar przez 2 lata?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 12-miesięczny termin przydatności. W przypadku
chęci skorzystania z 12-miesięcznego terminu przydatności Wykonawcy we własnym
zakresie winni dokonać modyfikacji Formularza oferty.

2.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt lit.

c) o następującej (lub podobnej) treści: „nadzwyczajnej zmiany stosunków, jeżeli wskutek tej
zmiany utrzymywanie dotychczasowych cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował
możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych
okolicznościach takich jak np. Gwałtowna inflacja lub gwałtowna zmiana kursów walut.
Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania
aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku nadzwyczajnej zmiany
stosunków, która groziłaby rażącą stratą, Strona może wystąpić do sądu o zmianę
umowy zgodnie z art. 3571 kc.

3.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) I b) wzoru umowy słowa

„opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie
ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione
naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r.
KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte
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wykonanie umowy (art. 483 I nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie
każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach
dotyczących kar umownych.

4.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „licząc

od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostało zastąpione
wyrażeniem „licząc od wartości brutto niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych
wyrobów”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie
zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część
zamówienia została zrealizowana nieterminowo, kara umowna byłaby niewspółmiernie
wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać
wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art.
484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach
dotyczących kar umownych.

5.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „10%

wartości brutto umowy (wartości zadania) określonej w formularzu cen jednostkowych”
zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
(zadania)”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości
niezrealizowanej części umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania). W
przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara
umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części
umowy (zadania), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy
(zadania). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu
cywilnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach
dotyczących kar umownych.
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6.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o

następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie
wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest
aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do
należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje
wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy,
a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo
Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP
767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza,
powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy I starać
się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne
stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP
97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r.
KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 7
1.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę,
Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub
opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów,
jednak nie mniej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości
brutto niedostarczonej w terminie partii wyrobów
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach
dotyczących kar umownych.
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w
§ 2 ust 2 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto partii wyrobów, których dotyczą opóźnione dokumenty
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach
dotyczących kar umownych.
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c) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Sprzedawca bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze
wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części
umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy/formularzu cen jednostkowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w zapisach
dotyczących kar umownych.

Wykonawca nr 8
Prosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do SIWZ w w/w postępowaniu
przetargowym:
Zadanie nr 3 – sterylny zestaw do angiografii
Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający zawarł poniższy wymóg w SIWZ ograniczając
jednocześnie krąg dostawców w tym postepowaniu :
„Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na wyrób medyczny produkowany na
terenie krajów Unii Europejskiej”.
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu „Wymogiem Zamawiającego jest złożenie
oferty na wyrób medyczny produkowany na terenie krajów Unii Europejskiej”.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Formularz cen jednostkowych w
zakresie zadania nr 3 poprzez wykreślenie ww. zapisu.

Wyjaśnienie nr 1 zamieszczane jest na więcej niż 6 dni przed terminem składania ofert a
Zamawiający nie dokonał istotnych zmian w SIWZ , w związku z powyższym nie przedłuża
się terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2016 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2016 r. o godz. 11:00
W załączeniu:

Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 3

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 PUM
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