Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551
REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/
Misja zakładu:
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na
problemy naszych pacjentów”

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon i odczynników rtg i
mammograficznych oraz sprzętu do tomografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Nr sprawy: RZP-V/1/27/17
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.
Zapytania do Formularza Cenowego:

1. Pytanie:
Czy, ze względu na wysoki koszt żądanych próbek, Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości
wymaganych próbek z 5 do 2 sztuk?
UZASADNIENIE:
Sugerowana w Pytaniu 1 ilośc próbek w sposób wystarczająco wiarygodny i rzetelny pozwoli
Zamawiającemu na potwierdzenie wymaganych parametrów oferowanego sprzętu oraz pozwoli na
weryfikację zgodności zaoferowanego asortymentu z oczekiwaniami szpitala, jak również pozwoli
dokonać oceny jakościowej oferowanego wyrobu.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilość wymaganych próbek w pakiecie nr 3 na: 3 zestawy do
wstrzykiwacza.
2. Pytanie:
dot. Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY dla Pakietu nr 3 –
Sprzęt do tomografu:
1. Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:
A:
1 x strzykawka o pojemności 200 ml
1 x złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem o długości 150cm z zaworkiem antyzwrotnym i o wytrzymałości
do 375 PSI
1 x złącze szybkiego napełniania
B:
1 x strzykawka o pojemności 200 ml
2 x złącze szybkiego napełniania typu „J”
2 x ostrze typu Spike

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Prosimy o modyfikację kryterium „jakość” w następujący sposób:
„2) wartość punktowa kryterium „jakość”:
Brak zgłaszanego błędu podczas instalacji wkładu (0 – 40 pkt)
Brak zacięcia się pompy podczas podawania kontrastu (0 – 30 pkt)
Skuteczność odpowietrzania zestawu tj. brak pęcherzyków powietrza w strzykawce i drenie (0 - 30 pkt)
Zestaw wyposażony w pojemniczek do odpowietrzania (0 – 10 pkt)
Prosimy o wyłączenie pojemniczka do odpowietrzania z kryteriów oceny ofert. Pojemniczek do odpowietrzania
posiada jeden producent zestawów do wstrzykiwacza a przychylenie się do naszej prośby pozwoli na złożenie oferty
większej ilości wykonawców, co na pewno będzie miało wpływ na cenę oferowanego asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 2750
NIP: 621-15-36-551
REGON 0003110226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/
Misja zakładu:
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na
problemy naszych pacjentów”
3. Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek dla Pakietu nr 3 do 1 sztuki oraz następującą zmianę
FORMULARZA CENOWEGO (Załącznik nr 2 do SIWZ):
„Zamawiający w celu oceny jakości asortymentu wymaga dołączenia do oferty próbek:
5 zestawów 1 zestaw do wstrzykiwacza”
W ocenie Wykonawcy 1 szt. próbki jest w zupełności wystarczająca do przeprowadzenia przez Zamawiającego
wszelkich wymaganych testów i ocen, w tym badania jakościowego.
W przypadku wątpliwości co do jakości zaoferowanego asortymentu Zamawiający może wezwać do złożenia
kolejnych próbek (tj. kolejnej 1 szt. zestawu).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilość wymaganych próbek w pakiecie nr 3 na: 3 zestawy do
wstrzykiwacza.

Pytania dotyczące Projektu umowy:
Prosimy także o odpowiedź na pytanie, dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ, Umowa - projekt
3. Pytanie:
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 12 pkt. 3 o treści (cyt.):
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10
% wartości umownej przedmiotu umowy.
i nada im proponowany zapis:
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10
% niezrealizowanej części wartości umownej przedmiotu umowy.
UZASADNIENIE:
Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary, jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na
Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego opóźnienia w realizacji zamówienia czy też
rozwiązanie umowy, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie
powinny być wygórowane. W żadnym razie nie powinny też obejmować tej części umowy, która
wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana. 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.
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do SIWZ i o nadanie jej tym
samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.
4. Pytanie:
dot. Projektu Umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ:
Dot. § 12 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w
wypadkach i wysokościach określonych w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
− za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartości
umownej przedmiotu umowy,
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− w wysokości 0,1 % wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie z winy Wykonawcy za każdy dzień
zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
− za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości
umownej przedmiotu umowy.
4. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.”
oraz o dodanie ustępów o następującej treści:
„5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia
dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym
od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy
przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia
dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym
od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy
przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy ponad termin płatności określony w § 7
ust. 3 umowy; w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, Wykonawca ma prawo
wstrzymać dostawy asortymentu bez żadnych konsekwencji wynikających z niedostarczenia towaru do
momentu zapłaty przynajmniej 80% zaległości,
8. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto
umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Krotoszyn, dnia 24.07.2017 r.
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