Bystra, dn.04.02.2013
dn
r.
Nr sprawy: 4/EZP/380/
/EZP/380/MAS/1/2013

Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania
ępowania przetargowego na dostaw
dostawę materiałów medycznych jednorazowe
uŜytku dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.

W związku
zku ze złoŜonymi
złoŜ
zapytaniami dotyczącymi treści
ci siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia
s
2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:

Specjalista ds.
Zamówień Publicznych Pytanie nr 1
Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający
Zamawiaj cy dokona modyfikacji postanowień
postanowie
tel./fax (33) 499 18 10
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5
Wykonawcaa jest zobowiązany
zobowi
do zapłaty kar umownych:
zp@szpitalbystra.pl
a) za zwlokęę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości
wysoko ci 0,5 % wartości
warto
brutto
niezrealizowanej części
cz
dostawy cząstkowej, za kaŜdy dzień,, jednak nie więcej
wi
niŜ 10%
wartości
ci brutto niezrealizowanej cz
części dostawy cząstkowej
B0 w przypadku odstąpienia
odst
od umowy przez Zamawiającego
cego z winy Wykonawcy – w
wysokości
ci 5% wartości
warto niezrealizowanej części umowy
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
Pytanie nr 2
Paragraf 7 ust. 2 pkt. c)
Niniejszym Wykonawca zwraca się
si z prośbą o modyfikację tego zapisu na:
„niedostarczenia Zamawiającemu
Zamawi
z winy Wykonawcy dla prodkuktu
odkuktu wprowadzonego do
obrotu po raz pierwszy potwierdzenia Prezesa Urzędu
Urz du o wprowadzeniu wyrobu do obrotu.
Odpowiedź
Zamawiający
cy podtrzymuje zapis siwz.
Pytanie nr 3
Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 60 dni do terminów zgodnych z
zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca
2003 r. tj. do 30 dni.
Odpowiedź
Zamawiający
cy podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 4
Projekt umowy § 4 ust. 1
Prosimy Zamawiający
Zamawiaj
o wydłuŜenie
enie terminu dostawy do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający
cy podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 5
Projekt umowy § 4 ust. 7
Prosimy o zmianę terminu wykonania dostawy produktów właściwych
wła ciwych na 5 dni roboczych.
Odpowiedź
Zamawiający
cy podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 6
Prosimy Zamawiającego
Zamawiaj
o zmniejszenie wysokości
ci kary umownej za zwłokę
zwłok w dostawie do
0,2% wartości
ci brutto niezrealizowanej cz
części dostawy częściowej
ciowej za kaŜdy
kaŜ dzień zwłoki.
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Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 7
Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:
„Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez Zgody Zamawiającego, wyraŜonej w trybie art.
54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.. W przypadku uiszczenia przez
Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do
zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 K.C. a
zastrzeŜenie umowne wyraŜone w zdaniu poprzedzającym strony traktują jako nieistniejące”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikację § 6 ust. 3 wzoru umowy.
Pytanie nr 8
Projekt umowy § 4 ust. 4
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień częściowych bez ograniczeń co
do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz uprawnienie do nie złoŜenia zamówienia na
pełny zakres asortymentu objętego umową, w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania
szpitala, czego nie moŜna było przewidzieć na dzień podpisania umowy. ograniczenie zakresu
nie przekroczy 20 % wartości umowy. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego
reagowania na zwiększone bądź zmniejszone potrzeby Zamawiającego”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 9
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do § 6 ust. 1 c) następującego zapisu.
„ Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku ( ustawowej zmiany podatku
VAT) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do
wprowadzonych zmian”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz.1 : Zestaw do cewnikowania Ŝył centralnych
metodą Seldingera 7F/20cm , jednoświatłowy. Skład zestawu cewnik, igła 18G, prowadnik
stalowy, rozszerzacz ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania Ŝył centralnych metodą Seldingera
7F/20cm , jednoświatłowy. Skład zestawu cewnik, igła 18G, prowadnik stalowy, rozszerzacz.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 poz.2 : Zestaw do cewnikowania Ŝył centralnych
metodą Seldingera 7F/20cm , dwuświatłowy. Skład zestawu cewnik, igła 18G, prowadnik
stalowy, rozszerzacz, skalpel ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zestaw do cewnikowania Ŝył centralnych metodą Seldingera
7F/20cm , dwuświatłowy. Skład zestawu cewnik, igła 18G, prowadnik stalowy, rozszerzacz,
skalpel .
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 7 poz.1 i 2 , ze względów bezpieczeństwa
i wygody obsługi , prowadnik metalowy wykonany był ze stopu zapobiegającego przed jego
zaginaniem i załamywaniem się ?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga prowadnika stalowego, który się nie zagina i nie załamuje.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz.3 dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G
z igłą Tuohy, cewnikiem epiduralnym cieniującym w promieniach RTG, filtrem
przeciwbakteryjnym płaskim 0.2 µm, strzykawką niskoporpowa z oryginalną skalą 3, 6, 8 ml
odróŜniającą ją od zwykłych strzykawek, łącznik do cewnika ?
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Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G z igłą Tuohy,
cewnikiem epiduralnym cieniującym w promieniach RTG, filtrem przeciwbakteryjnym
płaskim 0.2 µm, strzykawką niskoporpowa z oryginalną skalą 3, 6, 8 ml odróŜniającą ją od
zwykłych strzykawek, łącznik do cewnika.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 7 poz. 3 aby zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
posiadał system mocowania filtra do skóry ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga aby zestaw posiadał system mocowania filtra do skóry.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający wymaga aby łącznik do cewnika umoŜliwiał szybkie , zatrzaskowe jego
łączenie ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga aby łącznik do cewnika umoŜliwiał szybkie , zatrzaskowe jego
łączenie.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający , wyłączy z pakietu nr 7 poz. 3 i utworzy z niej osobny pod pakiet oraz
zaakceptuje w zakresie poz. 1 i 2 złoŜenie oferty z zestawami do cewnikowania Ŝył
centralnych, wyposaŜonymi w prowadnicę nitynolową, 2 igły punkcyjne, rozszerzacz, skalpel
oraz strzykawkę umoŜliwiającą wprowadzenie prowadnika bez rozłączenia w rozmiarach
7F/20 cm dla poz. 1 oraz 7F/20 cm dla poz. 2
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wyłączenie pozycji z pakietu , oraz nie dopuszcza w poz.1 i
2 zestawów do cewnikowania Ŝył centralnych , wyposaŜonych w prowadnicę nitynolową.
Pytanie nr 17
Pakiet nr 1
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 wymaga, aby zestawy posiadały sztywny samoblokujący
się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umoŜliwiający załoŜenie rurki?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby zestawy posiadały sztywny samoblokujący się mandryn z
otworem na prowadnicę Seldingera, umoŜliwiający załoŜenie rurki.
Pytanie nr 18
Pakiet nr 1
Czy Zamawiający w pozycji 1 i2 wymaga, aby zestawy posiadały rurkę tracheotomijną z
mankietem niskociśnieniowym z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni
podgłośniowej?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby zestawy posiadały rurkę tracheotomijną z mankietem
niskociśnieniowym z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowe.
Pytanie nr 19
Pakiet nr 3
Czy zamawiający wydzieli pozycję 5,6 i 7 do oddzielnego pakietu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.
Pytanie nr 20
Pakiet nr 4 poz. 5
Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji prowadnic do rurek do 5,0mm i dla rurek powyŜej
5,0mm
Odpowiedź
Zamawiający wymaga prowadnic do rurek powyŜej 5 mm.
Pytanie nr 21
Pakiet nr 4 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek o rozmiarze 7,0 -9.00
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rurki w rozmiarze 7,0 do 9,0
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Pytanie nr 22
Pakiet nr 4 poz 7
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika pakowanego w duŜą petlę z
odcinkiem prostym 25-30 cm
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zgłębników z odcinkiem prostym o długości
25-30cm
Pytanie nr 23
Pakiet nr 4 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika z twardą prowadnicą o dł. 125cm
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie zgłębnika z prowadnicą o dł. 125 cm.

W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŜy je traktować
jako zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust 4
ustawy. W związku z tym w treści oferty, w szczególności w tej części, która jest
przygotowywana w oparciu o formularze stanowiące integralną część siwz, naleŜy dokonać
odpowiednich zmian.

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
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