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WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/2017 NA DOSTAWY NARZ~DZII OSPRZ~TU DO
ZABIEGOW WYKONYWANYCH METODA ENDOSKOPOWA I DROBNY SPRZ~T

LABORATORY JNY
DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z 0.0.

WY JASNIENIA NA PODSTAWIE ART. 38 PRAWA ZAMOWIEN PUBLlCZNYCH

Zamawiajqcy udziela wyjasnien tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zwanej w dalszej cz~sci
SIWZ.

Pytanie 1
Dotyczy warunk6w umowy § 3 ust 2
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:
"Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc rozwiqzania umowy w przypadku stwierdzenia jej niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Wykonawc~.
Zamawiajqcy moze skorzystac ze swego prawa do rozwiqzania umowy, po wczesniejszym pisemnym
wezwaniu do nalezytej realizacji umowy i po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu.
Rozwiqzanie umowy przez Zamawiajqcego ma ten skutek, ze umowa przestaje wiqzac strony od chwili jej
rozwiqzania. Czynnosci stron zwiqzane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiqzaniem pozostajq w mocy,
w szczeg61nosci strony nie Sq zobowiqzane zwracac sobie swiadczen spetnionych przed rozwiqzaniem
umowy i kazda ze stron zachowuje roszczenia przystugujqce jej z tytutu nienalezytego wykonania umowy
majqcego miejsce przed jej rozwiqzaniem."
Odpowiedz 1
Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:
"Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc rozwiqzania umowy w przypadku stwierdzenia jej niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Wykonawc~.
Zamawiajqcy moze skorzystac ze swego prawa do rozwiqzania umowy, po wczesniejszym pisemnym
wezwaniu do nalezytej realizacji umowy i po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu.
Rozwiqzanie umowy przez Zamawiajqcego ma ten skutek, ze umowa przestaje wiqzac strony od chwili jej
rozwiqzania. Czynnosci stron zwiqzane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiqzaniem pozostajq w mocy,
w szczeg61nosci strony nie Sq zobowiqzane zwracac sobie swiadczen spetnionych przed rozwiqzaniem
umowy i kazda ze stron zachowuje roszczenia przystugujqce jej z tytutu nienalezytego wykonania umowy
majqcego miejsce przed jej rozwiqzaniem."

Pytanie 2
Dotyczy warunk6w umowy § 5
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na dodanie nast~pujqcego zapisu:
"W przypadku zwtoki w ptatnosci (kazdorazowo wystawionej faktury) powyzej 30 dni od momentu
wymagalnosci naleznosci za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji
nast~pnych zam6wien."
Odpowiedz 2
Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na dodanie nast~pujqcego zapisu:
"W przypadku zwtoki w ptatnosci (kazdorazowo wystawionej faktury) powyzej 30 dni od momentu
wymagalnosci naleznosci za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji
nast~pnych zam6wien."



Pytanie 3
Dotyczy zapis6w umowy § 5
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na dodanie nast~pujqcego zapisu:
"Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwtoki w ptatnosciach (naleznosci
wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu ptatnosci (wymagalnosci) wskazanego na fakturze."
Odpowiedz 3
Zamawiajqcy wyraza zgod~ na dodanie do § 5 um6w nast~pujqcego zapisu:
"Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwtoki w ptatnosciach (naleznosci
wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu ptatnosci (wymagalnosci) wskazanego na fakturze."

Pytanie 4
Dotyczy warunk6w umowy § 6 ust. 1a
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na zmniejszenie wysokosci kary umownej z 2% na 1%
Odpowiedz4
Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmniejszenie kary umownej z 2% na 1% w § 6 ust. 1a umowy.

Pytanie 5
Dotyczy warunk6w umowy § 6 ust. 1b
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:
"Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 5% niewykorzystanej kwoty brutto
wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstqpienia lub rozwiqzania umowy przez Zamawiajqcych z przyczyn,
za kt6re odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca."
Odpowiedz 5
Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na doprecyzowanie zapisu umowy § 6 ust. 1b zgodnie z ponizszym:
"Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 5% niewykorzystanej kwoty brutto
wskazanej w § 2 ust. 1, w przypadku odstqpienia lub rozwiqzania umowy przez Zamawiajqcych z przyczyn,
za kt6re odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca."

Pytania 6
Dotyczy warunk6w umowy § 8 ust. 1a
"podwyzszenie cen jednostkowych moze nastqpic jedynie w przypadku urz~dowej zmiany stawek podatku
VAT na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawnych w tym zakresie, jedynie 0 wysokosc tych zmian,
w6wczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastqpi jedynie zmiana ceny brutto."
Odpowiedz 6
Tak, Zamawiajqcy wyraza zgod~ na modyfikacj~ zapis6w um6w § 8 ust. 1a z:
a) "podwyzszenie cen jednostkowych moze nastqpic jedynie w przypadku urz~dowej zmiany stawek
podatku VAT na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawnych w tym zakresie, jedynie 0 wysokosc tych
zmian"
na
a) "podwyzszenie cen jednostkowych moze nastqpic jedynie w przypadku urz~dowej zmiany stawek
podatku VAT na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawnych w tym zakresie, jedynie 0 wysokosc tych
zmian, w6wczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastqpi jedynie zmiana ceny brutto."

Pytanie 7
Dotyczy warunk6w umowy § 8 ust. 2
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:
"Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo realizowania zam6wien w ilosciach uzaleznionych od rzeczywistych
potrzeb i posiadanych srodk6w finansowych oraz do ograniczenia zam6wien w zakresie rzeczowym
i ilosciowym, co nie jest odst~pstwem od wykonania umowy, ani odstqpieniem od niej, nawet w cz~sci, 0 ile
zmniejszenie nie b~dzie wi~ksze niz 20% wartosci catego zam6wienia"
Odpowiedz 7
Zamawiajqcy modyfikuje zapis wzory um6w § 8 ust. 2 z:
"Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo realizowania zam6wien w ilosciach uzaleznionych od rzeczywistych
potrzeb i posiadanych srodk6w finansowych oraz do ograniczenia zam6wien w zakresie rzeczowym
i ilosciowym, co nie jest odst~pstwem od wykonania umowy, ani odstqpieniem od niej, nawet w cz~sci"
na:
"Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo realizowania zam6wien w ilosciach uzaleznionych od rzeczywistych
potrzeb i posiadanych srodk6w finansowych oraz do ograniczenia zam6wien w zakresie rzeczowym
i ilosciowym, co nie jest odst~pstwem od wykonania umowy, ani odstqpieniem od niej, nawet w cz~sci, przy
czym Zamawiajqcy gwarantuje, ze faktyczne zam6wiona ilosc przedmiotu umowy b~dzie nie mniejsza anizeli
60% ilosci wskazanej w SIWZ".



Pytanie 8
Dotyczy warunk6w umowy § 8 ust. 5
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:
"Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajqcego przenosic wierzytelnosci wynikajqcych
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzqdzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.
W szczeg61nosci wierzytelnosc nie moze byc przedmiotem zabezpieczenia zobowiqzan Wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Wykonawca nie moze r6wniet zawrzec umowy z osoba trzeciq
o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie mote r6wniet bez zgody Zamawiajqcego
przyjqc por~czenia za jego zobowiqzania ani udzielic petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci
obj~tych umowq innemu podmiotowi nit kancelaria prowadzona przez radc~ prawnego lub adwokata. Zgody
takiej nie motna bezpodstawnie odm6wic."
Odpowiedz 8
Nie, Zamawiajqcy nie wyrata zgody na doprecyzowanie zapisu § 8 ust. 5 umowy zgodnie z ponitszym:
"Wykonawca nie mote bez pisemnej zgody Zamawiajqcego przenosic wierzytelnosci wynikajqcych
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzqdzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.
W szczeg61nosci wierzytelnosc nie mote byc przedmiotem zabezpieczenia zobowiqzan Wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, potyczki). Wykonawca nie mote r6wniet zawrzec umowy z osoba trzeciq
o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie mote r6wniet bez zgody Zamawiajqcego
przyjqc por~czenia za jego zobowiqzania ani udzielic petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci
obj~tych umowq innemu podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radc~ prawnego lub adwokata. Zgody
takiej nie motna bezpodstawnie odm6wic."

Pytanie 9
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 1
Prosimy 0 dopuszczenie sond nosowo-t6kiowych, dost~pnych w trzech srednicach: 5Fr, 7F, 9F, pozostate
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz 9
Tak, Zamawiajqcy wyraza zgod~ na dopuszczenie sond nosowo-t6kiowych, dost~pnych w trzech
srednicach: 5Fr, 7F, 9F, pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 2
Prosimy 0 dopuszczenie cystotom6w 0 dL 180cm, pozostate parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedz 10
Tak, Zamawiajqcy wyrata zgod~ na dopuszczenie cystotom6w 0 dt. 180cm, pozostate parametry zgodnie
zSIWZ.

Pytanie 11 dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiajqcy w ramach poprawy konkurencyjnosci wytqczy do odr~bnego pakietu np. nr 1A pozycje
Pozycja 2 i/lub 3?
Odpowiedz 11
Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na wytqczenie do odr~bnego pakietu ww. pozycji.

Pytanie 12 dot. Pakietu nr 2
Czy Zamawiajqcy w ramach poprawy konkurencyjnosci wytqczy do odr~bnego pakietu np. nr 2A pozycje
Pozycja 8 i/lub 13 i dopusci:
Pozycja 8 - Ustniki - opakowanie zbiorcze - pakowane po 100 szt.
Pozycja 13 - Proteza samorozpr~talna, przetykowa 0 dt. od 80 do 160mm (+/- 10mm) co najmnleJ
4 dtugosci, 0 sr. od 20 do 24mm (co najmniej 2 srednice), z kotnierzem antymigracyjnym; niepowlekana
i powlekana, lassa do repozycji na obu koncach protezy do jej usuwania, markery radiologiczne do lepszej
widocznosci fluoroskopowej - na koncach i srodkowej cz~sci, aplikator 0 dt. min. 700 mm, sr. 8 mm/24 F.
Stata dost~pnosc 3 dtugosci. Pozostate rozmiary i dtugosci dost~pne w 3 dni robocze.
Odpowiedz 12
Nie, Zamawiajqcy nie wyrata zgody na wytqczenie do odrE.lbnego pakietu ww. pozycji

Pytanie 13 dot. Pakietu nr 3
Czy Zamawiajqcy w ramach poprawy konkurencyjnosci wytqczy do odr~bnego pakietu np. nr 3A pozycje
Pozycja 1 i/lub 2 i dopusci:
Pozycja 1 - Prowadnice do zabieg6w na drogach t6tciowych i trzustkowych, jednorazowe, sterylne,
wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, powierzchnia zmniejszajqca op6r (pokrycie fatdowane lub w catosci
hydrofilne), dwukolorowe, srednica 0,035" z hydrofilnq, mi~kkq konc6wkq 0 dtugosci co najmniej 6.5 cm,
prostq i zagi~tq (do wyboru), cieniujqce w RTG, rdzen konc6wki wolframowy, sredniosztywne, dtugosc
prowadnic - 450 cm. Wymagana stata dost~pnosc wszystkich typ6w.



Pozycja 2 - Prowadnice do zabiegow na drogach zokiowych i trzustkowych, jednorazowe, sterylne,
wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, powierzchnia zmniejszajqca opor (pokrycie fa~dowane lub w ca~osci
hydrofilne), dwukolorowe srednica 0,025" z hydrofilnq, mi~kkq koricowkq 0 d~ugosci co najmniej 5 cm, prostq
i zagi~tq (do wyboru), cieniujqce w RTG, rdzeri koricowki wOlframowy, sztywnosc srednia, d~ugosc prowadnic
- 450 cm. Wymagana sta~a dost~pnosc wszystkich typow.
Odpowiedz 13
Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na wy~qczenie do odr~bnego pakietu ww. pozycji.

Pytanie 14 dot. Pakietu nr 4
Czy Zamawiajqcy w ramach poprawy konkurencyjnosci wy~qczy do odr~bnego pakietu np. nr 3A pozycje
Pozycja 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 6 i dopusci:
Pozycja 1 - Balony do usuwania z~ogow z drog zokiowych, z cewnikiem trojkana~owym 0 srednicy do 8Fr, z
mozliwosciq nape~nienia balonu do srednicy co najmniej 14,0 mm, d~ugosc cewnika 200 cm, na prowadnik 0
srednicy 0,035"Wymagana sta~a dost~pnosc 3 szt.
Pozycja 2 - Balony do poszerzania zw~zeri drog zo~ciowych ze znacznikami cieniujqcymi w RTG, srednica
balonu 6 mm, 8 mm, 10 mm, d~ugosc balonu 30 mm, 55 mm, d~ugosc cewnika co najmniej 180 cm, na
prowadnik 0,035". Wymagana sta~a dost~pnosc wszystkich srednic.
Pozycja 3 - Balony do poszerzania zw~zeri prze~yku / dwunastnicy / brodawki wi~kszej / jelita grubego ze
znacznikami cieniujqcymi w RTG, srednica balonu od 8 mm do 20 mm, d~ugosc balonu co najmniej 40 mm,
d~ugosc cewnika min. 180 cm.
Jednostopniowe. Wymagana sta~a dost~pnosc 2 balonow 0 dwoch roznych srednicach.
Mozliwosc dostarczenia pozostatych typ6w i rozmiar6w do 3 dni roboczych.
Pozycja 4 - Pompy do pompowania balonow do poszerzania zw~zeri, z manometrem, sterylne, pojemnosc
60 ml:- z uchwytem prostym, maksymalne cisnienie 15 atm -kompatybilne z balonami do poszerzania
zw~zeri.
Pozycja 6 - Szczotki do cytologii jednorazowego uzytku, d~ugosc szczotki co najmniej 12 mm, srednica od 3
do 5 mm, d~ugosc cewnika 240 cm, srednica cewnika 2,3 mm.
Odpowiedz 14
Zamawiajqcy wyraza zgod~ na modyfikacj~ pakietu nr 4 z:

Pakiet nr 4

L.p. Nazwa sprz~tu medycznego J.m. Ilosc

1. 2. 3. 4.
Balony do usuwania z~ogow z drog zOkiowych, z cewnikiem

1. dwukana~owym 0 srednicy do 8Fr, z mozliwosciq nape~nienia
szt. 20balonu do srednicy co najmniej 14,0 mm, d~ugosc cewnika 200 cm,

na prowadnik 0 srednicy 0,035" Wymagana sta~a dostepnosc 3 szt.
Balony do poszerzania zw~zeri drog zokiowych ze znacznikami

2. cieniujqcymi w RTG, srednica balonu 4mm, 6 mm, 10 mm, d~ugosc
szt. 12balonu 40 mm, 60 mm, d~ugosc cewnika co najmniej 180 cm, na

prowadnik 0,035". WymaQana sta~a dostepnosc wszystkich srednic.
Balony do poszerzania zw~zeri prze~yku / dwunastnicy / brodawki
wi~kszej / jelita grubego ze znacznikami cieniujqcymi w RTG,
srednica balonu od 10 mm do 30 mm, d~ugosc balonu co najmniej

3. 40 mm, d~ugosc cewnika min. 180 cm. Jednostopniowe. Wymagana szt. 5
sta~adost~pnosc 2 balonow 0 dwoch roznych srednicach.
Mozliwosc dostarczenia pozostatych typ6w i rozmiar6w do 3
dni roboczvch.

Pompy do pompowania balonow do poszerzania zw~zeri, z
4. manometrem, sterylne, pojemnosc 20 ml:- z uchwytem prostym, szt. 1

maksymalne cisnienie 20 atm - kompatybilne z balonami do
poszerzania zwezeri.
Pompy do pompowania balonow do poszerzania zw~zeri, z

5.
manometrem, sterylne, pojemnosc 20 ml: z uchwytem

szt. 1pistoletowym, maksymalne cisnienie 35 atm. - kompatybilne z
balonami do poszerzania zw~zeri.

Szczotki do cytologii jednorazowego uzytku, d~ugosc szczotki co
6. najmniej 12 mm, srednica od 3 do 5 mm, d~ugosc cewnika 230 cm, szt. 10

srednica cewnika 1,8 mm.



na dwa odr~bne pakiety:

Pakiet nr 4

L.p. Nazwa sprz~tu medycznego J.m. Ilose

1. 2. 3. 4.
Balony do usuwania ztogow z drog zotciowych, z cewnikiem
dwukanatowym 0 srednicy do 8Fr, z mozliwosciq napetnienia

1. balonu do srednicy co najmniej 14,0 mm, dtugose cewnika 200 cm, szt. 20
na prowadnik 0 srednicy 0,035" Wymagana stata dost~pnose 3 szt.

Balony do poszerzania zw~zer'l drog zokiowych ze znacznikami

2.
cieniujqcymi w RTG, srednica balonu 4mm, 6 mm, 10 mm, dtugose

szt. 12balonu 40 mm, 60 mm, dtugose cewnika co najmniej 180 cm, na
prowadnik 0,035". Wymagana stata dost~pnose wszystkich srednic.
Balony do poszerzania zw~zer'l przetyku / dwunastnicy / brodawki
wi~kszej / jelita grubego ze znacznikami cieniujqcymi w RTG,
srednica balonu od 10 mm do 30 mm, dtugose balonu co najmniej

3. 40 mm, dtugose cewnika min. 180 cm. Jednostopniowe. Wymagana szt. 5
stata dost~pnose 2 balonow 0 dwoch roznych srednicach.
Mozliwosc dostarczenia pozostalych typ6w i rozmiar6w do 3
dni roboczych.

Szczotki do cytologii jednorazowego uzytku, dtugose szczotki co
4. najmniej 12 mm, srednica od 3 do 5 mm, dtugose cewnika 230 cm, szt. 10

srednica cewnika 1,8 mm.

Pakiet nr 7

L.p. Nazwa sprz~tu medycznego J.m. Ilose

1. 2. 3. 4.

Pompy do pompowania balonow do poszerzania zw~zer'l, z
1. manometrem, sterylne, pojemnose 20 ml:- z uchwytem prostym, szt. 1

maksymalne cisnienie 20 atm - kompatybilne z balonami do
poszerzania zw~zer'l.
Pompy do pompowania balonow do poszerzania zw~zer'l, z

2.
manometrem, sterylne, pojemnose 20 ml: z uchwytem

szt. 1pistoletowym, maksymalne cisnienie 35 atm. - kompatybilne z
balonami do poszerzania zw~zer'l.

Pytanie 15 - dotyczy - Pakiet 2, poz. 5
Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie zestawow do wprowadzania protez 0 srednicy 10 Fr do kanatu
roboczego 0 minimalnej srednicy 3,7 mm?
Odpowiedz 15
Tak, Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie zestawow do wprowadzania protez 0 srednicy 10 Fr do kanatu
roboczego 0 minimalnej srednicy 3,7 mm

Pytanie 16 - dotyczy - pakiet 2, poz. 13
Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie wytqcznie protez przetykowych powlekanych z zachowaniem
pozostatych wymagar'l?
Odpowiedz 16
Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zaoferowanie wytqcznie protez przetykowych powlekanych
z zachowaniem pozostatych wymagar'l.

Pytanie 17 - dotyczy wzor6w um6w
Prosz~ 0 doprecyzowanie, czy wzor okreslony jako dotyczqcy Cz~sci nr 5 zawierajqcy zapisy dotyczqce
depozytu, dotyczy rowniez cz~sci nr 1-4 ? natomiast kolejny wzor umowy nie zawierajqcy zapisow
depozytowych dotyczy tylko Cz~sci nr 6 ?



Odpowiedz 17
"Cz~sc nr V - wz6r umowy" odnosi si~ do cz~sci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, natomiast
wz6r umowy dotyczy odpowiednio pakiet6w nr 1-5, kolejny wz6r umowy pakietu nr 6-7, co wynika z zapis6w
wzor6w um6w § 1 pkt 1.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp, zgodnie z kt6rym, w uzasadnionych przypadkach zamawiaj~cy
moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic tresc specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia Zamawiaj~cy informuje, iz wprowadza zmiany w tresci SIWZ modyfikuj~c pakiet nr 4
i dodaj~c pakiet nr 7 oraz wprowadza zmiany w tresci wzor6w um6w.

jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, ze przesuwa termin skfadania ofert z dnia 11.09.2017r. godz. 10:00
na dzien 15.09.2017r. godz. 10:00 i otwarcia ofert z dnia 11.09.2017r. godz. 10:15 na dzien 15.09.2017r.
godz.10:15.
Pozostate zapisy SIWZ nie ulegaj~ zmianie.
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