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Znak: AE/ZP-27-96/16                                      Tarnów, 2016-12-22 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy    

jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad 

Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, 

wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion 

dla Specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 
 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1 – Czy w ramach Pozycji 1 Pakietu nr 2 Zamawiający dopuści 

złożenie oferty na wolny od ftalanów, jednorazowy sterylny zestaw o wytrzymałości 

ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optistar Elite, w skład 

którego wchodzą takie elementy, jak: 

� 2 x wkład o pojemności 60 ml  

� 1 x łącznik niskociśnieniowy o długości 250 cm, wyposażony w trójnik typu Y z jedną 

zastawką antyzwrotną i z różną długością ramion (dla odgałęzienia trójnika typu Y  po 

stronie kontrastu:  +/– 8 cm, a dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl:  +/– 15 cm) 

� 2 x ostrza typu Spike (long/short)? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 – Czy w ramach Pozycji 2 Pakietu nr 2 Zamawiający będzie    

wymagał złożenia oferty na jednorazowe , sterylne złącza niskiego ciśnienia o długości 250 

cm, wyposażone w jeden zaworek antyzwrotny oraz w trójnik „Y”, dysponujący różnej 

długości rozgałęzieniami, które wynosić powinny odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie 

kontrastu  +/- 8 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl  +/- 15 cm? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 – Opis zawiera złącza wysokociśnieniowe, które nie są 

kompatybilne z zestawami do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD Vistron, a są produktem 

oferowanym tylko przez producenta wstrzykiwacza (obecnie: BAYER) lub jego 

przedstawiciela. W badaniach TK nie stosuje się tak wysokiego ciśnienia. W związku z 

powyższym prosimy o uzasadnienie takiej pakietyzacji przedmiotu zamówienia, tj. 

umieszczenia takich złączy w Pakiecie nr 1 skoro nie jest to element zestawu zalecanego przez 

producenta oraz o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu lub też dopuszczenie 

możliwości składania ofert na poszczególne pozycje Pakietu Nr 1, tj. na poz. 1-3 osobno, 

ponieważ zapisy poz. 2 w obecnym brzmieniu naruszają zasadę uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców. Prosimy o modyfikację Formularza cenowego dla Pakietu 

nr 1 poprzez dodanie następującego zapisu:„Zamawiający dopuszcza składanie ofert osobno na 

poz. 1-3.” 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1, 2 - Prosimy o dopuszczenie złącza o długości 250 cm 

5. Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 6 – Prosimy o modyfikację zapisu 

tego punktu w następujący sposób: ”6. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w 

pkt I w zakresie Pakietu Nr 1 -3 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie 

dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji 

właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen 

urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów 

medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna netto nie ulegnie zmianie 
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brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku 

podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto netto również  nie ulegnie zmianie 

przez cały okres trwania umowy, chyba że zmianie ulegnie stawka podatku VAT. W takim 

przypadku cena umowna brutto ulegnie zmianie o nową stawkę podatku VAT” 

6.Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 10 – Prosimy o modyfikację w 

następujący sposób: „ 10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

 a) 0,5 % 0,2% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień 

zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie 

uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej 

realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych, 

 b) 0,5 % 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej 

pod względem ilości  i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b), poprzedzone będzie propozycją 

Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie …… dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia (maksymalnie 5 dni kalendarzowych).” 

7. Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 11 – Prosimy o modyfikację w 

następujący sposób: “11. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% 10% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy.” oraz o dodanie zapisów o następującej treści: „W przypadku odstąpienia od 

umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć karę umowną                         

w wysokości  10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Łączna suma naliczonych 

kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.” 

8. Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 14 – Prosimy o modyfikację w 

następujący sposób: „Powtarzające się co najmniej trzykrotnie nie wypełnianie warunków 

umowy przez Wykonawcę w szczególności nieterminowa lub niezgodna pod względem 

asortymentu bądź ilości z zamówieniami realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się 

uchybienia w zakresie jakości dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają 

podstawę Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa 

Wykonawcy do naliczania kar umownych. Pkt. 11 stosuje się..” 

9.Dotyczy Rozdziału XIV Ogólne Warunki Umowy, pkt. 23 - Prosimy o modyfikację 

poprzez dodanie ppkt. k) o następującej treści: „k) zmiany ceny w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie 

bez zmian.” 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2 – Złącze do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, 

sterylne, wysokociśnieniowe, o długości minimum 150 cm, termin ważności min.12 miesięcy 

od daty dostawy. W związku z faktem, że na rynku występują załącza o jednej wytrzymałości 

ciśnieniowej, czy Zamawiający dopuści wycenę złącza o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI? 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz.1 zestawu o parametrach 

opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowany zestaw będzie posiadał termin ważności 

minimum 12 miesięcy od daty dostawy.  

Ad. 2  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz.2 złączy o 

parametrach opisanych w pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowane złącza będą posiadały termin 

ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.  
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Ad. 3 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z  2015 poz. 2164 z póż.zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 usuwa pozycję 2, 

2/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 po usunięciu pozycji 2 w pozycji 3 w kolumnie 

„Lp”  zapis o treści:  

„3”, 

zmienia na zapis o treści: 

„2”, 

3/ w pkt.IV.1.4.1.1 SIWZ zapis o treści:  

„1.4.1.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany 

w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-3, Pakietu Nr 2 poz.1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 przedmiot 

zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 

dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r. poz.876 z późn.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na 

każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ)”, 

zmienia na zapis o treści: 

„1.4.1.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany 

w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-2, Pakietu Nr 2 poz.1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 przedmiot 

zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 

dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r. poz.876 z późn.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na 

każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ)”, 

4/ w pkt.XIV.2 SIWZ zapis o treści:  

„2. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietu Nr 1 poz. 1-3, 

Pakietu Nr 2 poz. 1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i 

używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(Dz.U. z 2015 poz. 876 z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie”, 

zmienia na zapis o treści: 

„2. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietu Nr 1 poz. 1-2, 

Pakietu Nr 2 poz. 1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i 

używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(Dz.U. z 2015 poz. 876 z późniejszymi zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie”, 

5/ w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ zapis o treści:  

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-3, 

Pakietu Nr 2 poz.1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na 

terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r. 

poz.876 z późn.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”, 

zmienia na zapis o treści: 

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu Nr 1 poz.1-2, 

Pakietu Nr 2 poz.1-2, Pakietu Nr 3 poz.1-2 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na 

terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r. 

poz.876 z późn.zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”, 

Ad. 4 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz.1 i poz.2 złączy o długości 

250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.1 i 2. 
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Ad. 5 - 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu 

XIV SIWZ – Ogólne warunki umowy. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie 

będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 10 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z  2015 poz. 2164 z póż.zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 usuwa pozycję 2, 

2/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 po usunięciu pozycji 2 w pozycji 3 w kolumnie 

„Lp”   

zapis o treści:  

   „3”, 

zmienia na zapis o treści: 

„2”. 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.3 i Ad.10, działając na podstawie art.38 ust.4 i 

4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i  

otwarcia  ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 02.01.2017r. godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 02.01.2017r. godz. 10:30 
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, IV.1.4.1.1, IX.1, X.1, XIV.2,  Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularzu Cenowym, 

Załączniku Nr 4 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 1 oraz 

Załącznik Nr 4 do SIWZ po dokonanej zmianie. 

 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


