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Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy sprzętu i materiałów medycznych wykorzystywanych
do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej ” – Zp/12/PN-11/17.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.
Pyt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 1 przestrzennego
koszyka z nici nitynolowych o 2 zróżnicowanych kształtach, pozostałe parametry bez zmian? Odp.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 1 przestrzennego koszyka z nici
nitynolowych o 2 zróżnicowanych kształtach, pozostałe parametry bez zmian.
Pyt. 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 8
introduktorów o długościach 11, 35, 45, 55 i 90 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami
SIWZ. Odp.Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 introduktorów o długościach
11, 35, 45, 55 i 90 cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Pyt. 3.Czy Zamawiający dopuści zlożenie w pakiecie nr 14 oferty na cewniki diagnostyczne w
rozmiarach 4F i 5F o średnicach wewnętrznych odpowiednio .042” i .048”. Oferowne przez nas
cewniki wykonane są z nylonu, zbrojone podwójnym stalowym oplotem, i pokryte warstwą SLX
zmniejszjącą tarcie podczas wprowadzania cewnika do naczynia. Tip cewnika zaopatrzony w opaskę
cieniującą z zatopioną nitką wolframową. Flowrate 18-23 ml/s dla cewników 4F oraz 24-31 ml/s dla
średnicy 5F. Odp. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 wyżej
opisanego cewnika.
Pyt. 4. Dot. Pakietu nr 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o
parametrach: 6F/90 cm i 7F/80 cm - do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 cewników o parametrach: 6F/90
cm i 7F/80 cm - do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Załącznika nr 3 do SIWZ:
Pyt. 5. Dotyczy §2 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz
oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 6. Dotyczy §5. Prosimy Zamawiającego o ustalenie wielkości składu konsygnacyjnego na 2
sztuki asortymentu określonego w pakiecie 16. Odp. W zakresie pakietu nr 16 w zależności od
pozycji pakietu w składzie konsygnacyjnym winno znajdować się od 2 do 5 sztuk sprzętu.
Pyt. 7.Dotyczy §6 ust. 3. Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje
stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o
której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.” Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru
umowy.
Pyt. 8. Dotyczy §7 ust. 4 Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeżenia o treści:
„W przypadku nieuiszczenia 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 zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako
nieistniejące.” Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 9.Dotyczy §7 ust. 5 Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.” Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 10.Dotyczy §9 ust. 1.2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości
niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.” W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we
właśnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo
naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem. Odp. Zamawiający nie
zmienia wzoru umowy.
Pyt. 11. Dotyczy §10 ust. 2 Wnosimy o wykreślenie z §9 ustępu 2. Odp. Zamawiający nie wykreśla z
§ 9 ustępu 2.
Pyt. 12. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.” Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 13. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i
uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”. Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru
umowy.
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parametrach: 6F/90 cm i 7F/80 cm - do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 cewników o parametrach: 6F/90
cm i 7F/80 cm - do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

Załącznika nr 3 do SIWZ:
Pyt. 5. Dotyczy §2 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz
oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 6. Dotyczy §5. Prosimy Zamawiającego o ustalenie wielkości składu konsygnacyjnego na 2
sztuki asortymentu określonego w pakiecie 16. Odp. W zakresie pakietu nr 16 w zależności od
pozycji pakietu w składzie konsygnacyjnym winno znajdować się od 2 do 5 sztuk sprzętu.
Pyt. 7.Dotyczy §6 ust. 3. Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje
stałość cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o
której mowa w §2 – w okresie obowiązywania umowy.” Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru
umowy.
Pyt. 8. Dotyczy §7 ust. 4 Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisów zastrzeżenia o treści:
„W przypadku nieuiszczenia 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 zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako
nieistniejące.” Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 9.Dotyczy §7 ust. 5 Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.” Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 10.Dotyczy §9 ust. 1.2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości
niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.” W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we
właśnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo
naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem. Odp. Zamawiający nie
zmienia wzoru umowy.
Pyt. 11. Dotyczy §10 ust. 2 Wnosimy o wykreślenie z §9 ustępu 2. Odp. Zamawiający nie wykreśla z
§ 9 ustępu 2.
Pyt. 12. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.” Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
Pyt. 13. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i
uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może
rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”. Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru
umowy.

