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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzetu medycznego jednorazowego 
użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 11/PN/ND.ZP/2017

1. Zamawiający informuje, że w załaczniku Nr 2 do siwz, Zadanie nr 1 nastąpila oczywista omyłka pisarska 
w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający napisał „ (…) łącznik wysokociśnieniowy (...)” a winno być : 
„ (…) łącznik niskociśnieniowy(...)”.

2. Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie n/w 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Pytanie Nr 1 dotyczy Zadania  nr 1
Czy w ramach Zadania nr 1 Zamawiający ma na myśli i będzie wymagał złożenia oferty na  wolny od ftalanów, 
jednorazowy sterylny zestaw o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 
Nemoto Dual Shot Alpha, składający się z dwóch oddzielnie pakowanych kompletów, w tym:

zestaw A, w skład którego wchodzą elementy, jak:
 1 x wkład o pojemności 200 ml
 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150-152 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość 

ramion  trójnika  Y  jest  różna  i  wynosi  odpowiednio:  dla  odgałęzienia  po  stronie  kontrastu:  8  cm  i  dla 
odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 18 cm

 1 x złącze szybkiego napełniania/ łącznik rurkowy „J” 
 1 x ostrze typu „Spike”
 1 x pojemniczek do odpowietrzania
 każdy pojedynczy zestaw oznakowany etykietą w języku polskim



z  estaw B  , w skład którego wchodzą elementy, jak:
 1 x wkład o pojemności 100 ml
 1 x ostrze typu „Spike”
 każdy pojedynczy zestaw oznakowany etykietą w języku polskim ?

Odp.: Zamawiający dopusza.

Pytanie Nr 2 dotyczy  wzoru umowy w zakresie § 2 pkt. 4
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy, w zakresie § 2 pkt. 4  z:
„Odbiór przedmiotu będzie następować w obecności przedstawicieli stron w Magazynie Centralnym  
Zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiazany jest wnieść 
dosatrczony asortyment do budynku Magazynu Centralnego Zamawiającego.”
na:  „Odbiór przedmiotu będzie następować w obecności przedstawicieli stron w Magzazynie Centralnym 
Zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
dostarczony asortyment do budynku Magazynu Centralnego Zamawiającego.Dopuszcza się przeslanie faktury VAT 
do Magazynu Cenrtalnego Zamawiającego mailem lub faxem w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem 
niezwłocznego dostarczenia jej oryginału pocztą poleconą?
Odp.:Tak, Zamawiający  zmienia zapis na: „Odbiór przedmiotu będzie następować w obecności 
przedstawicieli stron w Magzazynie Centralnym Zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.Wykonawca zobowiązany jest wnieść dostarczony asortyment do budynku Magazynu 
Centralnego Zamawiającego.Dopuszcza się przeslanie faktury VAT do Magazynu Cenrtalnego 
Zamawiającego mailem lub faxem w dniu dostawy towaru, z zastrzeżeniem niezwłocznego dostarczenia jej 
oryginału pocztą poleconą.

Pytanie Nr 3 dotyczy Zadania  nr 3 poz.1-10
Czy Zamawiający dopuści ostrza bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu oraz bez rysunku ostrza na 
opakowaniu jednostkowym. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4 dotyczy Zadania  nr 5
Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'75 szt. Z wyceną za opakowanie i odpowiednim 
przeliczeniem ilości?

Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 5 dotyczy Zadania  nr 2
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze wysokociśnieniowe odporne na ciśnienie 800 PSI (55 bar)?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 6 dotyczy Zadania  nr 5
Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 7272 opakowania?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7 dotyczy wzoru umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy w sytuacji zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie 
jednostkowa cena brutto stosownie do obowiązujących przepisów, a netto zostanie bez zmian?
Odp.:Tak, w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto, cena netto 
zostanie bez zmian.

Pytanie Nr 8 dotyczy Zadania  nr 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny za opakowanie a’75 szt. kieliszków z przeliczeniem 
wymaganej ilości tj. 7272 opakowań a 75’ szt.?
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9 dotyczy wzoru umowy§ 6 ust 1 ppkt.2 i 3
Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto 
niezrealizowanej części dostawy.
Odp.:Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 9 dotyczy wzoru umowy§ 6 ust.1



1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1: 
  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
          1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne.
               1) w wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający

                         odstąpi od umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
               2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy nie  
                 dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
                 jednak nie więcej niż 10% niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy;
               3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za daną część dostawy za  
            dostarczenie niezgodnego przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego
            brutto niezgodnej części dostawy, chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże 
             się do wymiany przedmiotu umowy w ciągu  3 dni.
Odp.:Zgodnie z siwz. 

Powyższe wyjaśnienia  udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy siwz postępowania o udzielenie 
zamówienia na „Dostawę sprzetu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr 
sprawy:11/PN/ND.ZP/2017.

                                                                                                                                                  ZATWIERDZAM

      mgr Jarosław Pawlik
                                                                                                                Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach
                                                                                                                   ( podpis i pieczęć na oryginale)


