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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 
znak sprawy: ZP/220/56/14                             Szczecin, dnia 08-07-2014r 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów 
medycznych do angioplastyki oraz stentgraftów 
 

Wyjaśnienia 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: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 5 
1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 5 załącznika 4a 
do siwz (pkt. 4) stentów aortalnych XL w dostępnych rozmiarach: średnice od 16 do 34mm, długości 
od 30 do 100mm. 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga stentów aortalnych dostępnych w średnicach: od 16 do 36mm, długości 
od 30 do 100mm. 
 
Pytanie 2 
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilo ści 
wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Kupujący ma 
prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w 
formularzu(ach) cen jednostkowych.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 3 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 wzoru umowy w następujący sposób: „Sprzedający 
zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej 
niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 4 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca 
zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego 
wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak 
wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 5 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: „w 
przypadku zwłoki  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu 
wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości brutto 
zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
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Pytanie 6 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: „w przypadku 
odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedającego – w wysokości 10% brutto 
niezrealizowanej części umowy.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 na następujący zapis: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do 
treści oferty Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, 
na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany  
w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie 
przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) 
z uwagi na: 

• zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;  
• wycofanie z obrotu lub; 
• wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub; 
• wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub; 
• brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy 
zachowaniu należytej staranności lub;  

• wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących  
po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego  
o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem,  
że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy,  
przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania 
prawidłowego produktu lub; 

• inne obiektywne zdarzenia i  okoliczności, których nie można było przewidzieć 
na dzień składania ofert; 

b) zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych 
okoliczności, 

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 
d) rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji  dla stron 

– w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek  
ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty  
(np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)  

e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych  
w lit. b)-d), o zakres tych zmian.” 

 
Pozostawienie sobie możliwości dokonywania zmian w określonym powyżej zakresie  
w przypadkach nie dających się przewidzieć pozwala stronom na etapie realizacji umowy  
na elastyczne reagowanie i korygowanie zobowiązania w stopniu, w jakim jest to nieuniknione bez 
pokrzywdzenia Zamawiającego. Aktualne brzmienie umowy może doprowadzić do braku możliwości 
rozwiązania pewnych sytuacji na gruncie prawnym, w związku z zakazem istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy wyrażonym w art. 144 ustawy PZP, co może skutkować szkodą każdej 
ze stron (np. w przypadku braku fizycznej możliwości dostarczenia danego urządzenia z przyczyn 
niezależnych od stron (wycofanie z produkcji), bez możliwości zastąpienia go innym, aktualne 
brzmienie umowy  doprowadzić może do sytuacji, że umowa będzie niezrealizowana, Zamawiający 
nie nabędzie żadnego, nawet lepszego urządzenia, a Wykonawca będzie niesłusznie obarczony karami 
za zwłokę). 

Konieczność przewidzenia dopuszczalności ww. zmian jest szczególnie istotna  
w postępowaniach o bardzo szerokim zróżnicowaniu sprzętu i niezwykle obszernym  
pod względem ilości dostarczanego asortymentu (tzw. kompleksowych). Nasze bogate doświadczenie 
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w wykonywaniu tego typu dostaw uczy jednoznacznie, że nieprzewidziane sytuacje w przypadku tak 
dużej liczby urządzeń statystycznie muszą mieć miejsce.  
            Należy również zaznaczyć, że wprowadzenie powyższego zapisu nie narzuca  
na Zamawiającego konieczności wyrażenia odgórnej zgody na każdą taką zmianę, a daje mu jedynie 
możliwość wyboru. Zawsze bowiem do zgody na zmianę umowy wymagana jest zgoda obu stron. 
Prosimy więc o wprowadzenie ww. zapisu mając powyższe na uwadze.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 8 
PYTANIA DOT. WZORU UMOWY PRZECHOWANIA: 
1. Dot. par. 2 ust 1 wzoru umowy przechowania 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości asortymentu przekazanego w depozyt na podstawie  
umowy przechowania dla pakietu nr 3 do 2 szt. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 9 
2. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust 2 wzoru umowy przechowania w następujący 
sposób: „Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia 
wynoszący nie mniej niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiająca odstąpi w zadaniu nr 3 od wymogu aby stentgraft do zaopatrzenia izolowanego 
tętniaka.t.biodrowej umożliwiał pokrycie, bez zamknięcie drożności, bardzo krętych naczyń, nawet 
przy zagięciu 180 stopni? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu aby stentgraft do zaopatrzenia izolowanego tętniaka 
t.biodrowej umożliwiał pokrycie, bez zamknięcie drożności, bardzo krętych naczyń, nawet przy 
zagięciu 180 stopni. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w ramach zadania nr 3 stentgraftu do zaopatrzenia 
izolowanego tętniaka biodrowej składającego z jednego elementu, bez dodatkowych elementów? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 

                 
                  Z poważaniem  
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DYREKTOR SPSK-2  


