
Zamość, dnia 3 listopada 2017 r.

AG.ZP.3320.70.            .17  

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ                                                                           

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że wpłynął
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej
do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  sprzętu  jednorazowego  użytku  do  badań
naczyniowych dla Zakładu Radiologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:
Czy Zamawiający w zakresie Zadania nr 1 dopuści złożenie oferty na wolny od ftalanów,
jednorazowy  zestaw  wkładowy  o  wytrzymałości  ciśnieniowej  350  PSI,  w  100%
kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Spectris  Solaris  EP MR,  w
skład którego wchodzą takie elementy, jak:

 1 x wkład o pojemności 65 ml
 1 x wkład o pojemności 115 ml
 1 x ostrze typu Spike, duże, do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną
 1 x ostrze typu Spike, małe, do fiolki z kontrastem
 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości 250 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką

antyzwrotną, gdzie długość ramion tego trójnika jest różna i wynosi odpowiednio:
dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu
NaCl 15 cm?

UZASADNIENIE:
Opisane  w pytaniu  zestawy dostarczane  są  w ogromnych  ilościach  (setki  tysięcy),  od
około 10 lat, Użytkownikom wstrzykiwaczy kontrastu Spectris Solaris EP MR na terenie
Polski. Jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania zestawów wkładowych, o
jakich  jest  mowa  w  Pytaniu  1  nie  budzą  najmniejszych  zastrzeżeń  ze  strony  ich
Użytkowników, do których grona należą m.in. Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach,
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii w
Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Kliniczny Szpital Wojewódzki
Nr 1 w Rzeszowie, Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu czy też Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.
Wyspecyfikowana w pytaniu,  RÓŻNA długość ramion (odgałęzień)  trójnika,  będącego
elementem  składowym  zestawów  wkładowych  do  automatycznego  wstrzykiwacza
kontrastu  Spectris  Solaris  EP MR,  jest  czynnikiem niezmiernie  istotnym.  Odchodzące
bezpośrednio do głowicy odpowiedzialnej  za podawanie środka kontrastowego, krótsze
odgałęzienie  trójnika  (+/–  8  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  Zadania  1  na  2.500 kompletów (każdy zestaw
wyposażony w złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem) zakup asortymentu, o którym mowa
w  powyższym  pytaniu,  umożliwi  Zamawiającemu  istotną  redukcję  kosztów  badań
prowadzonych  z  wykorzystaniem  nabywanych  zestawów  wkładowych.  Umożliwienie
znacznej  redukcji  ilości  środka  kontrastowego  wykorzystywanego  w  prowadzonych
badaniach,  przyniesie  Państwu  wymierne  korzyści  finansowe  (duże  oszczędności  w
wykorzystaniu drogiego środka kontrastowego – obniżenie kosztów prowadzonych badań
diagnostycznych). 

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.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dot. zapisów § 2 ust. 3 wzoru umowy:
Czy Zamawiający uwzględni możliwość realizacji składanych zamówień cząstkowych w
ilościach odpowiadających krotnościom ilości produktów w opakowaniach zbiorczych?
Wyroby będące  przedmiotem zamówienia  w zadaniach  nr  2  i  3,  dystrybuowane  są w
opakowaniach  zbiorczych  odpowiednio  po  20  sztuk  (dwunastogodzinny  zestaw  do
podawania środka kontrastowego) oraz 50 sztuk (jednorazowy sterylny dren pacjencki,
tzw. linia pacjenta). Ze względów m.in. bezpieczeństwa nie jest możliwa dekompletacja
tych opakowań (konfekcjonowanie).
W związku  z  powyższym  wnosimy o  uwzględnienie  możliwość  realizacji  składanych
zamówień  cząstkowych  w ilościach  odpowiadających  krotnościom ilości  produktów w
opakowaniach zbiorczych, np. poprzez dodanie odpowiedniego zapisu do § 2 ust. 3 wzoru
umowy:  „Zamówienia  będą  składane  na  ilości  odpowiadające  krotnościom  ilości
produktów w opakowaniach zbiorczych (jeśli dotyczy).”
Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje zmiany § 2 ust. 3 poprzez dodanie zdania trzeciego o brzmieniu: „Zamówienia
będą składane na ilości  odpowiadające krotnościom ilości  produktów w opakowaniach
zbiorczych (jeśli dotyczy).”.

Pytanie dot. zapisów § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych określonych w § 7
ust. 1 i 2 wzoru umowy, w taki sposób, że:
a) Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania
terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy  albo  poszczególnych  jego  części,
określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,1% 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za
każdy dzień roboczy zwłoki,
b) W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn
leżących  po  stronie  Sprzedającego,  Sprzedający  zapłaci  na  rzecz  Kupującego  karę
umowną w wysokości 2,5% 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  do  treści  umowy  zapisu  o  karach
umownych  dla  Kupującego na  rzecz  Sprzedającego w wysokości  2,5% /  5% wartości
brutto niezrealizowanej części umowy (wysokość w zależności od kształtu zapisu § 7 ust.
2  wzoru  umowy),  w  przypadku  odstąpienia  przez  Sprzedającego  lub  Kupującego  od
umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego? 
Jego wprowadzenie do wzoru umowy będzie równym potraktowaniem stron umowy.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów§ 10 ust. 5 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę  zapisu § 10 ust.  5  wzoru umowy poprzez
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wykreślenie  zdania  mówiącego  o  karze  umownej  dla  Sprzedającego  za  uchybienie
wyznaczonego terminu na przedstawienie odpowiednich dokumentów? 
Rozumiemy,  że Zamawiający chce kontrolować wysokość ceny,  na którą wpływ może
mieć wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej
oraz  zasady  podlegania  ubezpieczeniom społecznym  i  zdrowotnemu  (w szczególności
takie  zmiany,  które  mają  wpływ na  ewentualne  ich  obniżenie),  ale  przewidziana  kara
umowna  jest  w  naszej  ocenie  niezasadna  i  wygórowana.  Dlatego  prosimy  o  jej
wykreślenie.
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego

 Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Marek Lipiec 
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