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                                                                                      ………………………………………… 

 

Znak: AE/ZP-27-28/18                        Tarnów, 2018-04-16 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy:  sprzętu 

medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek  

do mycia endoskopów i bronchoskopów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  

w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 i 4. Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 2, 4? 

2.  Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do dróg żółciowych,  

z nitinolu, długość po rozprężeniu: 40, 60, 70, 80 mm? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści stent samorozprężalny do przełyku,  

z nitinolu, rozszerzany na końcach. System aplikacji pozwalający na korektę po założeniu, znaczniki 

widoczne pod RTG na obu końcach, stent pokryty silikonem. Długość stentu po rozprężeniu: po 

rozprężeniu : 60, 100, 120, 140 mm, kompatybilny z metalowa prowadnicą przełykową wielorazowego 

użytku? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania o średnicy igły 22G. 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

5. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.7 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

istniejącego zapisu na następujący: „Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w 

zakresie ramach Pakietów Nr 1-15 i Pakietu Nr 17 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 brutto ulegnie obniżce do 

wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena 

umowna netto nie ulegnie zmianie.” 

6. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.12 a) SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę istniejącego zapisu na następujący: „0,1 % 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, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 

umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych.” 

7. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.12 b) SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę istniejącego zapisu na następujący:„0,1 % 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 dnia 

uznania reklamacji za zasadną (maksymalnie 5 dni kalendarzowych).” 

8. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.13 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%? 

9. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.16 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę istniejącego zapisu na następujący:„Powtarzające się 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 
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umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 

umowy, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar umownych. Pkt. 13 stosuje się.” 

10. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.19 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę istniejącego zapisu na następujący: „jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji 

dostaw przez dwa kolejne terminy, wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub 

warunkami określonymi przepisami prawa, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej 

realizacji umowy.” 

11. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.22 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku nie wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na 

koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania 

jakichkolwiek upoważnień sądowych, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 

umowy. W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u 

innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. W 

przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym.” 

12. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV.23 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia 

wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

13. Dotyczy Ogólnych warunków umowy: pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie 

następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w 

przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ 

wymagalności wskazanego na fakturze.” 

14. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stopniowych poszerzadeł 

ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, typ COTTONA, średnica: 5-7- 8.5 oraz 5-7-

10 Fr, długość 180 cm, współpracujące z prowadnikiem 0.035", jednorazowego użytku? 

15. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie prowadnica przełykowa 

o długości 260 cm, miękki koniec (3 cm) wielorazowego użytku? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły do ostrzykiwania o 

średnicy igły 22 G ? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie osobnej oferty na pozycje 2 i 4 Pakietu Nr 2. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 stentów 

samorozprężalnych do dróg żółciowych opisanych w pytaniu. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 2 stentów 

samorozprężalnych do przełyku opisanych w pytaniu. 

Ad. 4 i 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 1 igieł do ostrzykiwania o 

średnicy igły 22G, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 5-13 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy 

zaproponowanych w pytaniach zmian. 

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stopniowych poszerzadeł ujścia 

brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 prowadnicy przełykowej 

opisanej w pytaniu. 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


