
Zamość, dnia 3 listopada 2020 r.
DZP.3320.72.            .20  
Dotyczy: wyjaśnienia 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
stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów,
elektrod oraz sprzętu pomocniczego. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 4:
„Czy  Zamawiający  dopuści  stymulator  z  automatyką  do  stymulacji  jednojamowej  SSI-R
pracujący tylko w trybie komorowym?”
Wyjaśnienie: Tak, jeżeli spełnia wymagania SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:
„Czy  Zamawiajacy  dopuści  stymulator  MRI  z  elektrodą  i  z  automatyką  do  stymulacji
jednojamowej SSI-R pracujący tylko w trybie komorowym?”
Wyjaśnienie: Tak, jeżeli spełnia wymagania SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:
„Czy Zamawiający  w  Zadaniu  10  dopuści  defibrylatory  jednojamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.
 
Pytanie dot. zadania 11:
„Czy Zamawiający  w  Zadaniu  11  dopuści  defibrylatory  jednojamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.

Pytanie dot. zadania 12:
„Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  12  dopuści  defibrylatory  dwujamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.
 
Pytanie dot. zadania 12:
„Czy Zamawiający w Zadaniu 12 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?”
Wyjaśnienie: Nie.
 
Pytanie dot. zadania 13:
„Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  13  dopuści  defibrylatory  dwujamowe  bez  funkcji  zmiany
konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”
Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.

Pytanie dot. zadania 14:
„Czy Zamawiający w Zadaniu 14 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?”
Wyjaśnienie: Nie.
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Pytanie dot. zadania 14:
„Czy  Zamawiający  dopuści  defibrylatory  z  funkcją  resynchronizacji  CRTD  DF-4
bez możliwości programowania elektrody LV uni?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 15:
„Czy  Zamawiający  dopuści  defibrylatory  z  funkcją  resynchronizacji  CRTD  DF-4
bez możliwości programowania elektrody LV uni?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 16:
„Czy  Zamawiający  dopuści  elektrodę  LV  czteropolową  OTW  o  różnej  średnicy,
ale nie przekraczającej 5.3Fr?”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 26:
„Czy Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji  serca mogących  zabezpieczać
pacjenta do 2 tygodni?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 26:
„Proszę  o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi
powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.”
Wyjaśnienie: Elektroda zakończona pinami.

Pytanie dot. zadania 39:
„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestawy do zabiegów implantacji stymulatorów
w skład którego wchodzi serweta 235 x 330 cm z 2 otworami w kształcie prostokąta o wym.
12 x 16 cm w okolicy podobojczykowej  w całości  wypełnione  folia chirurgiczną.  Otwory
oddalone od górnego brzegu chusty 75 cm. Wzmocnienie w strefie zabiegowej 75 x 120 cm.
Przezroczysta folia z dwóch stron serwety od dołu 90 x 145 cm służąca do zabezpieczenia
pulpitu.  Serweta  wykonana  z  materiału  Spunbond,  3-layer,  absorbent  (gr. 74  g/m²),
wzmocnienie  Spunbond-Saugvlies,  2-layer,  strong  absorbent  (gr. 97,5  g/m²),  folia  PE.
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez nadanie
§ 2 ust. 4 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest
własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez nadanie
§ 2 ust. 5 następującego brzmienia: „Powierzony sprzęt musi być przechowywany w miejscu
zabezpieczającym  go  przed  kradzieżą,  zniszczeniem  lub  przypadkową  utratą  zgodnie
z przyjętymi zasadami, na koszt Zamawiającego.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy. 

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez dodanie
§ 3 ust. 1a o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać
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pobrany z Banku przez Zamawiającego.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez dodanie
§ 2 ust.  7  o  następującej  treści:  „Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  cyklicznie,
nie rzadziej  niż  raz  na  kwartał,  kontroli  terminu  ważności  sprzętu  przechowywanego
w Banku.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamiany słów „… daty jej otrzymania”
na „…od dnia uznania reklamacji”. 
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3: 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania
terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2%
wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej
wartości  brutto,  o  której  mowa  w §  3  ust.  1,  jednak  nie  więcej  niż  10% wartości  brutto
opóźnionej części dostawy. 
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu
braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania
reklamacyjnego,  o  którym  mowa  w §  2  ust.  8  -  10,  w  wysokości  0,2  % wartości  brutto
przedmiotu  zamówienia  objętego  reklamacją  za  każdy  dzień  zwłoki  w uzupełnieniu
lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto
reklamowanego przedmiotu umowy 
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną
w wysokości  10 % wartości  niezrealizowanej części  wynagrodzenia brutto,  o której mowa
w § 3 ust. 1.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  załącznika  do  umowy  w  postaci  umowy
przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 7 wzoru umowy nr 2).”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  zapisu  o  wykorzystaniu  w  pierwszej
kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 wzoru umowy nr 2).”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Małgorzata Popławska 
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