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. 18.12.2013 r.
znak sprawy: ZP/220/77/13
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do
hemodializ oraz środków do dezynfekcji hemodializy do Ośrodka Dializ SPSK- PUM w
Szczecinie

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
1. Czy w Pakiecie nr 7 w pozycji 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do
dezynfekcji w kanistrach 10 kilogramów, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę.
2. Czy w Pakiecie nr 7 w pozycji 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do
dezynfekcji w kanistrach 5-cio litrowych konfekcjonowanych po 2 pięciolitrowe sztuki w
jednym opakowaniu, pozostałe parametry bez zmian. Liczba oferowanych opakowań
wyniesie 400 szt. (2x 5l)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę.
3. Czy w Pakiecie nr 7 w pozycji 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu do
dezynfekcji w Kanistrach 5-cio kilogramowych, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą zmianę.

Wykonawca nr 2
1. Paragraf 1 ust. 3
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter maksymalny 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.
2. Paragraf 5 ust. 2
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni
Odpowiedź: Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców dokonał
częściowego uwzględnienia prośby modyfikując § 5 w następujący sposób:
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§5
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych wyrobów oraz krótszego okresu
przydatności do użycia niż określony w § 4 Kupujący zgłasza reklamację faksem.
2. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 6-ciu dni roboczych oraz
poinformować Kupującego faksem o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy Kupujący nie
otrzyma faksu zawierającego informację o sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 szóstego
dnia od złożenia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
3. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w tych
dniach dni ustawowo wolnych od pracy. Dnia złożenia reklamacji nie wlicza się do terminu
rozpatrzenia reklamacji określonego w ust 2.
4.W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany
zareklamowanych wyrobów w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty uznania
reklamacji za uzasadnioną.
5. Przez wady wyrobów rozumie się:
a) wady jakościowe
b) brak oznakowania
c) brak instrukcji i etykiet,
d) niewłaściwe opakowanie
e) krótszy termin przydatności do użycia od określonego w umowie

3. Paragraf 10 ust. 1 lit a
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej
wysokości:
a/w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w
dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od
wartości towarów dostarczonych po czasie oraz od wartości towarów wadliwych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Wykonawca nr 3
1. Czy Zamawiający, wyłączy z Zadania nr 1 poz. 1 i utworzy osobny pod pakiet – wraz ze
stosownym podziałem wadium – co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu
większej ilości wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów
jakościowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści złożenie oferty z igłami do hemodializy
sterylizowanymi tlenkiem etylenu?
Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie zaoferowanie w postępowaniu igły
dystrybuowane od lat przez naszą firmę do wiodących ośrodków dializacyjnych w kraju.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 4
Dotyczy rozdział II do SIWZ – wzór umowy (nie dotyczy zadania 25)
1. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:
„Ilości 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.
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2. 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.
3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 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.
4. 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.
5. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób:
W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Sprzedającego – w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6.

a)

•
•
•
•
•
•

•
b)

c)
d)

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:
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;
zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych
okoliczności,
zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w
sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek
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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
rozwiązania
pewnych
sytuacji
na
gruncie
prawnym,
możliwości
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 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. Przesłanki zmiany umowy zostały wskazane we
Wzorze umowy.

Dot. Pakietu 4
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 4 i zgodzi się na
zaoferowanie w poz. 1,2,3 i 4 cewników o następujących parametrach:
poz. 1
cewniki dwukanałowy do żyły podobojczykowej czasowe o dł. 16cm, 20cm. Cewniki w
zestawach o składzie: a) igła do nakłucia, b) prowadnik metalowy z miękką końcówką typ J, c)
dilator, zestaw nie zawiera okleiny zabezpieczającej miejsce wkłucia
poz. 2
Cewnik dwukanałowy do żyły podobojczykowj z powłoką antybakteryjną składającą się z
chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra, czasowy, O długościach 16cm, 20cm. Cewniki w
zestawach, zawierają: a) igła do nakłucia, b) prowadnik metalowy z miękką końcówką typ J, c)
dilator, zestaw nie posiada okleiny zabezpieczającej miejsce wkłucia
poz. 3
Cewnik dwukanałowy do żyły szyjnej O długości 20cm. Cewniki 14Fr , zakrzywione w
zestawach, które zawierają: a) igła do nakłucia, b) prowadnik metalowy z miękką końcówką
typ J, c) dilator, z zestaw nie zawiera okleiny zabezpieczającej miejsce wkłucia
poz. 4
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Cewnik dwukanałowy do żyły szyjnej z powłoką antybakteryjną składającą się z
chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra z formowanymi przewodami zewnętrznymi . Długość 16
i 20 cm. Cewnik w zestawie zawierającym: a) igłę do nakłucia, b) prowadnik metalowy z
miekką końcówką typu J, c) dialator, zestaw nie zawiera okleiny zabezpieczającej miejsce
wkłucia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 z pakietu nr 4.

Wykonawca nr 5
Pytanie nr 1 dot. Zadania 7
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 7 pozycji nr 2 do osobnego Pakietu.
Pozwoli to na złożenie oferty większej ilości wykonawców co zapewni konkurencyjność
cenową.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 z zadania nr 7.

Wykonawca nr 6
Szanowni Państwo,
Po zapoznaniu się z przygotowaną przez Państwa SIWZ, zwracamy się z zapytaniem odnośnie
organizowanego postępowania.
Pytanie nr 1 Zadanie nr 5 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zestaw z cewnikiem do
długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR
gwarantujący przepływ do 500ml/min, przekrój „podwójne D”, końcówka cewnika (forma
zakończenia cewnika widoczna na obrazku poniżej) zakończona niesymetrycznie – 3 cm
różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału
tętniczego, osobny kanał prowadnicy drutowej, cewnik wykonany z materiału Durathane, z
mufą polyestrową, długości cewnika do mufki 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50cm – do wyboru przez
zamawiającego. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x
7 cm, prowadnica drutowa J grubość1mm,rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do
tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu (pull-apart) 16 Fr z podwójną silikonową zastawką
hemostatyczną, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zestaw.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 5 pozycja 7
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 7 i utworzenie oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 7 z zadania nr 5.

Wykonawca nr 7
Pytanie dotyczy pakietu 7 poz. 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego
pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 z zadania nr 7.
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Wykonawca nr 8
Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3
Czy zamawiający dopuści ofertę z dializatorami z błoną poliamidową sterylizowane parą
wodną?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dializatory z błoną poliamidową, z uwagi na
fakt iż Zamawiający stara się zapewnić pacjentom błony najbardziej zbliżone do
fizjologicznych, a błona poliamidowa taką nie jest.
Ponadto w związku z telefoniczną informacją nt. niezgodności numeracji zamieszczonej w
SIWZ i załącznikach stanowiących nierozerwalną całość, Zamawiający pragnie
poinformować, iż numeracja załączników winna wyglądać następująco:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 1
2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 6
5. Formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 4
6. Oświadczenia o dopuszczeniu do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych
wyrobów –załącznik nr 5.
7. Opis przedmiotu zamówienia oraz numerów katalogowych oferowanych wyrobów jest
tożsamy z załącznikiem nr 4 (Formularz cen jednostkowych)- Zamawiający dołączył opis
przedmiotu zamówienia oraz numery katalogowe do Formularza cen jednostkowych.
Jednocześnie Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż niewłaściwa numeracja załączników nie ma
żadnego znaczenia dla prawidłowości złożonej oferty. Ważne jest natomiast, aby treść ww.
załączników znalazła się w dokumentacji stanowiącej OFERTĘ Wykonawcy.
Wykonawcy, którzy powołują się na wyżej zaakceptowane przez Zamawiającego
dopuszczenia, we własnym zakresie winni dokonać modyfikacji Formularza cen
jednostkowych/ Formularza oferty. Jednocześnie zaleca się aby w zmienionych pozycjach
wykonawcy wyróżnili tekst innym kolorem, pogrubieniem etc.
Zamawiający niniejszym Wyjaśnieniem doprecyzował zapisy SWZ oraz dopuścił niektóre
propozycje zgłaszane przez Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Zamawiający zamieszcza na więcej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, w
związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2013r do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2013 o godz. 11:00

..........................................................
Dyrektor SPSK-2
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