
Samodzielny Publiczny                  Proszowice, dnia 24.02.2014 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę oprzyrządowania do endoskopu i akcesoriów  do pracowni endoskopowej. 

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 6 poz. 4 pułapki na polipy?” 

Odpowiedź: 
Tak. 

Pakiet II
Pytanie 2
„Czy Zamawiający w pozycji  5,6,7,8,9,10  Pakietu  II  dopuści  możliwość  złożenia  oferty na  szczotki  o 
długości 260cm?”

Odpowiedź: 
Nie. 

Pakiet IV
Pytanie 3
„Czy Zamawiający w pozycji  1  Pakietu  IV dopuści  możliwość  złożenia  oferty na  szczotki  o  długości 
260cm?”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 4
„Czy Zamawiający w pozycji 2i3 Pakietu IV wymaga zaoferowania do każdej pętli odłączonego uchwytu 
wielorazowego użytku.”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5
„Czy Zamawiający w pozycji 2i3 Pakietu IV dopuści zaoferowanie 1 uchwytu wielorazowego użytku do 5 
pętli.”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 6
„Czy Zamawiający w pozycji 2i3 Pakiet IV dopuści zaoferowanie 2 uchwytów wielorazowego użytku do 5 
pętli?”



Odpowiedź: 
Tak. 

Pakiet V
Pytanie 7
„Poz.1:  Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie koszyka wielorazowego o średnicy 2,4 mm,  do kanału 
roboczego  ≥ 2,8 mm, długość 230 cm?”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 8
„Poz.2 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły jednorazowej o rozmiarze 23 G, długość ostrza
5 mm, średnica 1,8 mm, długość 1650 mm?
Poz. 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igły jednorazowej o rozmiarze 1,0 mm, długość ostrza  5 
mm, średnica 2,2 mm, długość 1800 mm?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 9
„Pakiet 1 pozycja 1
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papilotomów trójkanałowych kompatybilnych z uchwytami typu 
MH-263

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 10
„Pakiet 3 pozycja 1 i 2
Prosimy o podanie posiadanych typów endoskopów z którymi mają być kompatybilne nasadki endoskopowe

Odpowiedź: 
GIF-Q165, TJF145,CF-Q165L, CF-Q165L, FC-38FW2, GIF-Q165

Pytanie 11
„Pakiet 6 pozycja 2
Czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  pętli  kompatybilnych  z  osłonami  typu  MAJ  -  219  -  czarne 
pokrycie teflonem?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 12
„Pakiet 6 pozycja 3
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pętli kompatybilnych z osłonami typu MAJ -15 – przezroczyste 
teflonowe?

Odpowiedź: 
Nie, 

Pytanie 13
„Pakiet 7 pozycja 1
Czy biorąc pod uwagę sposób pakowania szczypiec jednorazowych - niepodzielne opakowania po 20 szt. 
Zamawiający zredukuje oczekiwaną ilość sztuk do 40 lub zwiększy do 60 szt.?



Odpowiedź: 
Zamawiający zwiększa do 60szt. 

Pytanie 14
„Pakiet 8 pozycja  4 i 6
Czy  Zamawiający  w  pozycji  4  i  6  oczekuje  zaoferowania  elementów  litotryptora  kompatybilnych  z 
uchwytem wielorazowym do litotrypsji typu MAJ - 440 lub MAJ - 441

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytania do umowy:
Pytanie 15
„§ 4 punkt 1
Prosimy o  odstąpienie  wymogu  ważności  12  miesięcy dla  narzędzi  wielorazowych,  które  nie  posiadają 
terminu przydatności do użycia. Oferent gwarantuje, że oferowane narzędzia są fabrycznie nowe i posiadają  
okres gwarancji 12 miesięcy od daty  sprzedaży widniejącej na fakturze VAT.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 16
„§ 4 punkt 5
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 17
„§ 5 ust.  1 pkt.  a):  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę, aby kara umowna liczona była w wysokości 0,5% 
wartości  brutto  opóźnionej  dostawy,  gdyż  kara  w  wysokości  150  zł  za  każdy  dzień  opóźnienia  jest 
niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących zasad.

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia karę do 100zł. 

Pytanie 18
„§ 5 ust. 1 pkt. b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona była w wysokości 5% wartości  
brutto  opóźnionej  dostawy,  gdyż  kara  w  wysokości  5%  wartości,  o  której  mowa  w  §  1  pkt.  2  jest  
niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących zasad.

Obecne kary mają wymiar restrykcyjny wobec dostawcy i nie stawiają stron umowy w równych pozycjach, 
dostawca  gwarantuje  podpisując  oświadczenia,  że  dokłada  wszelkich  starań  i  środków celem realizacji 
umowy, kary w obecnym wysokim wymiarze z mogą zakładać domniemaną złą wolę wykonawcy umowy co 
stanowi sprzeczność z § 8 punkt 2 (Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera") oraz § 8 punkt  
4 zakładającym możliwość dialogu stron.

Odpowiedź: 
Brak zgody.  Nie ma to charakteru dyskryminacyjnego a mobilizujący.  W razie wystąpienia okoliczności  
uzasadniających  zastosowanie  kary  Zamawiający  i  tak  jest  w  trudniejszej  sytuacji  logistycznej  i 
organizacyjnej. Zamawiającemu zależy na tym, aby kontrakt był realizowany prawidłowo. 

Pytanie 19
„Dotyczy §2 ust. 2 umowy
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni  roboczych od daty założenia  
jednostkowego zamówienia?



Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 20
„Dotyczy § 3 umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:
„  Dostawca  gwarantuje  i  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  ciągłości  dostawy wyrobów medycznych  w 
okresie trwania umowy. Wykonawca ma jednak prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w 
przypadku  zwłoki  w  płatnościach  (należności  wymaganych)  powyżej  14  dni  od  terminu  płatności/ 
wymagalności wskazanego na fakturze”

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 21
„Dotyczy § 4 ust. 3 oraz 5 umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„  W przypadku  dostarczenia  przez  Dostawcę  jakiejkolwiek  części  przedmiotu  umowy wadliwej  Strony 
sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę. Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu 
lub odmowa udziału przedstawiciela Dostawcy przy podpisaniu protokołu nie powoduje nieważności ustaleń 
protokołu, które będą dla Dostawcy wiążące. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od dnia  
uznania reklamacji za zasadną dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części na 
pełnowartościowy  pod  rygorem  nie  uiszczenia  zapłaty  przez  Odbiorcę  należnej  za  wadliwe  wyroby 
medyczne ceny aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę wyrobów medycznych  pełnowartościowych”.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 22
„Dotyczy §4 ust. 6 umowy
Zwracamy się z prośbą o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
„ Niezależnie od uprawnień Odbiorcy opisanych powyżej, w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy 
lub jego poszczególnej partii wolnego od wad w terminie 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji za  
zasadną  przez  Dostawcę,  Odbiorca   może   odstąpić   od   Umowy   bez  dochowania  jakichkolwiek 
dodatkowych warunków.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 23
„Dotyczy §5 ust. 1 pkt. a oraz b umowy
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych z 150 zł do 50 zł oraz z 5% do 0,1%.

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia na kwotę 100zł. 

Pytanie 24
„Dotyczy §8 ust. 3 umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
„  Dostawca  nie  może  bez  zgody  Odbiorcy  dokonywać  cesji  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  
umowy, za wyjątkiem Banku Wykonawcy finansującego kontrakt.”

Odpowiedź: 
Nie. 



Pytanie 25
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 
likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem 
placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 26
„Dotyczy § 5 umowy
Prosimy o dodanie następującego zapisu:
„  Wykonawca  ma  prawo  potrącać  wymagalne  odsetki  ustawowe  z  uiszczonych  przez  Zamawiającego 
należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 3 ust. 3 za dostarczony towar. Wykonawca 
poinformuje o wartości  naliczonych odsetek wystawiając  odpowiednią  notę  obciążeniową.  Zamawiający 
zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 27
„Dotyczy Pakietu 2 poz. 6-10:
Prosimy o dopuszczenie protez 11,5 Fr.

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie 28
„Dotyczy Pakietu 5 poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie koszyka o długości narzędzia 180-200cm

Odpowiedź: 
Tak. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.02.2014 r.


