
Zamość, dnia 6 lutego 2018 r.

AG.ZP.3320.8.            .18  

Dotyczy: Wyjaśnienia,   zmiana   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,  informuje,  że  wpłynął  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na dostawę protez naczyniowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 3 poz. 3:
Czy  Zamawiający  dopuści  protezy  o  długości  40  cm  (pozostałe  parametry  zgodnie  z
wymogami Zamawiającego)?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 4:
Czy  Zamawiający  dopuści  protezy  o  długości  70  cm  (pozostałe  parametry  zgodnie  z
wymogami Zamawiającego)?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pozycjach  1-13  w  miejsce  pierwotnych
parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie
welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany
0,55  mm,  niesrebrzonych,  ale  z  możliwością  łączenia  jonowego  powleczenia  protezy  z
antybiotykiem.
Wyjaśnienie: Nie. 

Pytanie dot. zadania 2:
Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  pozycjach  1-6  w  miejsce  pierwotnych
parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie
welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany
0,55  mm,  niesrebrzonych,  ale  z  możliwością  łączenia  jonowego  powleczenia  protezy  z
antybiotykiem.
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1, 2 łat naczyniowych uszczelnianych
żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością
jonowego  łączenia  powleczenia  łaty  z  antybiotykiem,  z  dodatkowym  powleczeniem
każdego włókna monomerem PTFE, o wymiarach 15x75 mm i 25x120 mm.
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. Zadania 3:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  protezę  o  długości  50  cm  (zamiast  30  cm)  i
średnicy 6 mm – pozostałe parametry bez zmian.
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Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  protezę  o  długości  50  cm  (zamiast  30  cm)  i
średnicy 8 mm – pozostałe parametry bez zmian.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 1:
Czy  Zamawiający  dopuści  złożenie  oferty  w  zadaniu  nr  1  -  Protezy  proste,  srebrzone
następujących protez:
Poz. 1. Proteza prosta, dziana, uszczelniana, srebrzona, długości 40 cm, średnica 6 mm 
Poz. 3. Proteza prosta, dziana, uszczelniana, srebrzona, długości 60 cm średnica 6 mm 
Poz. 6. Proteza prosta, dziana, uszczelniana, srebrzona, długości 60 cm  średnica 8 mm 
Pozostałe pozycje spełniają wymogi siwz.
Wyjaśnienie: Ad. poz. 1 – nie. Ad. poz. 3 i 6 – tak.

Pytanie dot. zadania 3:
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w zadaniu nr 3 – Protezy z PTFE następujących
protez:
Poz. 1. Proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 30 cm, średnica 5 mm lub proteza prosta,
niezbrojona z PTFE dł. 40 cm średnia 6mm
Poz. 3. Proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 40 cm, średnica 8 mm
Poz. 2 i 4 spełnia wymogi siwz. 
Wyjaśnienie:  Ad.  poz.  1  –  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  na  protezę  prostą
niezbrojoną z PTFE dł. 40 cm średnica 6mm. Ad. poz. 3 – tak.  

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Kupujący  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie § 7 ust. 1:
1.  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 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy
roboczy  dzień  zwłoki,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  opóźnionej  części
dostawy.
Wyjaśnienie: wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający
zmienia termin składania  i otwarcia ofert. Obowiązujące terminy to:
- termin składania ofert  – 09 lutego 2018 r.  godz. 12:00, 
- termin otwarcia ofert –  09 lutego 2018 r godz. 12:30.   

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 7 dotyczącą  oznakowania koperty
zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczo-
ny – dostawa protez naczyniowych. Zadanie nr .... .” Nie otwierać przed 09 lutego 2018 r
godz. 12:30”. 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu

lek. med. Marek Lipiec 
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