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znak sprawy: ZP/220/96/17                                                               Szczecin, dnia 14 listopada 2017r 
                                       
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wkładów i drenów do strzykawki 
automatycznej  DH 

       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 
Czy w ramach pozycji 1 Załącznika nr 2 do SIWZ, Formularz cen jednostkowych Zamawiający dopuści złożenie oferty na 
wolne od ftalanów, w pełni kompatybilne ze strzykawka automatyczna Mallinckrodt Optivantage DH, jednorazowe zestawy 
wkładowe o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, składające się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów,  
w tym: 
zestaw B: 
� 1 x wkład o pojemności 200 ml 
� 1 x ostrze typu „Spike” 
� 1 x złącze szybkiego napełniania typu „J” 
zestaw D: 
� 1 x wkład o pojemności 200 ml 
� 1 x dren / łącznik niskociśnieniowy o długości 150 cm, z podwójna zastawka antyzwrotna i trójnikiem Y z ramionami / 

rozgałęzieniami o różnej długości, wynoszącej odpowiednio +/- 10 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) i +/- 25 
cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl)  

� złącze szybkiego napełniania typu „J” ? 
 
UZASADNIENIE: 
Jednorazowe wkłady, o których jest mowa w Pytaniu 1, są artykułami bardzo dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ 
dostawy w łącznej ilości 17.500 (wkłady typu D) są przedmiotem realizowanej obecnie umowy nr ZP/221/282/15 zawartej w 
dniu 04.11.2015 r. i aktualnej do dnia 04.05.2018 r. 
Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania wkładów, o których mowa w Pytaniu 1 nigdy nie budziły 
najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  nr 
2 PUM w Szczecinie.. 
Ponadto, opisane w Pytaniu 1 zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (dziesiątki tysięcy), od około 10 lat, do 
Użytkowników wstrzykiwaczy kontrastu Mallinckrodt Optivantage DH na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy 
zastrzeżeń ze strony tych Użytkowników.  
Do grona stałych Odbiorców wyżej opisanych zestawów – poza Pracownią Tomografii Komputerowej Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego  nr 2 PUM w Szczecinie - należą m.in. Centrum Onkologii Instytut Oddział w Krakowie, , 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, Wojewódzkie 
Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie i wiele innych 
wiodących placówek służby zdrowia.  
Wskazany w Pytaniu 1 sposób konfekcjonowania (pakowania)  zestawów wkładowych w DWIE osobne, sterylne formy 
polistyrenowe, pozwala na oddzielne wykorzystanie każdego z zapakowanych do takiej formy elementów składowych 
zestawu, z zachowaniem jego pełnej sterylności (parametr istotny w sytuacji badania tomograficznego, w którym podawany 
jest wyłącznie kontrast, bez soli fizjologicznej, a więc w przypadku iniekcji z wykorzystaniem wyłącznie jednej głowicy 
urządzenia, czyli tylko jednego zestawu wkładowego ).  
Czynnikiem niezmiernie istotnym jest także wspomniana w Pytaniu 1, RÓŻNA długość ramion (odgałęzień) trójnika złącza 
niskiego ciśnienia, będącego elementem składowym omawianych zestawów wkładowych.  
Odchodzące bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej za podawanie środka kontrastowego, krótsze odgałęzienie trójnika 
(+/– 10 cm), pozwala na zminimalizowanie ilości kontrastu, jaka pozostaje na ściankach takiego odgałęzienia po podaniu 
środka cieniującego (zestawy jednorazowego użytku podlegają utylizacji po ich jednokrotnym wykorzystaniu, co oznacza, że 
utylizacji podlegać także musi drogi środek kontrastowy, pozostający na ściankach odgałęzienia trójnika – im krótsze takie 
złącze, tym mniejsze są straty finansowe).  
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Przy zapotrzebowaniu określonym dla Pozycji 1 Załącznika nr 2 do SIWZ na 9500 zestawów wkładowych (każdy zestaw 
wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y) zakup asortymentu, o którym mowa w Pytaniu 1 umożliwi 
Zamawiającemu redukcję kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanych zestawów wkładowych. 
Umożliwienie znacznej redukcji ilości środka kontrastowego wykorzystywanego w prowadzonych badaniach, przyniesie 
placówce Zamawiającego wymierne korzyści finansowe (duże oszczędności w wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego 
– redukcja kosztów prowadzonych badań diagnostycznych).  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów. 

 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści § 4 wzoru umowy (cyt.) 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 
24 miesiące licząc od daty dostarczenia wyrobów do siedziby Zamawiającego. 

i nada mu proponowane poniżej brzmienie: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 
12 miesiące licząc od daty dostarczenia wyrobów do siedziby Zamawiającego. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści § 10, pkt. 1 wzoru umowy (cyt.) 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary umowne 
w następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu 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   
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 2 ust 2 w wysokości 
100 zł za każdy dzień opóźnienia.  
c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 
10% wartości brutto umowy określonej w § 6 umowy. 

i nada mu proponowane poniżej brzmienie: 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary  umowne 
w następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu 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. 
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 2 ust 2 w wysokości 
100 zł za każdy dzień opóźnienia.  
c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca bądź rozwiązania umowy przez Zamawiającego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 
10% wartości brutto pozostałej do zrealizowania części umowy określonej w § 6 umowy. 

 
UZASADNIENIE: 
Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara, jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub 
niezawinione przez niego opóźnienie w realizacji zamówienia i/lub reklamacji czy też rozwiązanie umowy, musi być 
adekwatna do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinna być wygórowana. Szczególnie, że Zamawiający we 
wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu.  

Wyłącznie zapisy w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będą pozostawały w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu 
Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać 
zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 
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Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do zapisów SIWZ i o nadanie im tym samym 
charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 4 
dot. załącznik nr 2 – Formularz cen jednostkowych 
 
Prosimy o dopuszczenie zestawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optivantage DH składającego się z: 
- wkład o poj. 200ml (2 sztuki) 
- złącza szybkiego napełniania (2 sztuki) 
- złącza niskiego ciśnienia Y o długości 150 cm jednym zaworkiem antyzwrotnymi, limit ciśnienia 375 PSI,  
- ostrze typu Spike do przebijania butelek z kontrastem (2 sztuki) 
Zestaw w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Optivantage DH 
 
Oferowane przez nas zestawy są już od lat stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia na terenie całego kraju (m. in.: Szpital 
Wojewódzki Kopernika w Koszalinie, ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski, Szpital Wojewódzki w Opolu, WSD J. Brudzińskiego w 
Bydgoszczy, ZCO w Dąbrowie Górzniczej, Chorzowskie CPiO Chorzów, KSW1 Chopina w Rzeszowie). Dodatkowo limit 
ciśnienia do 375 PSI jest wystarczający dla modelu wstrzykiwacza OptiVantage DH, ponieważ zabezpieczenie wstrzykiwacza nie 
pozwala na osiągnięcie większych wartości (rozbrojenie następuje przy 325PSI). 
Dodatkowo dopuszczenie do postępowania więcej niż jednego Wykonawcy wpłynie korzystnie na cenę zamawianego 
asortymentu oraz jest zgodne z zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencyjności. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza proponowane wyroby. 

 
 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert. 
                 
   
                                                                                     Z poważaniem  
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