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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/43/2017/3                                                                29.06.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/43/2017 pn.: Dostawa jednorazowych i 
wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1 

 
Dotyczy zadania nr 1 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów tylko na długie prowadnice,  długości protez 5, 7, 9, 12 i 

15cm, pozostałe parametry zgodne z opisem? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 3 

 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnic nitinolowych z końcówką platynową dla skutecznej 

wizualizacji w RTG, średnica 0,025” i 0,035” do wyboru przez Zamawiającego,  pozostałe parametry zgodne 

z opisem? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Dotyczy zadania nr 12 

 

3. Czy Zamawiający w pozycji 4 zadania nr 12 dopuści zaoferowanie koszyka o drutach 4 na 8, o wymiarach 

2,5 x 4cm, długość robocza 215cm, pozostałe parametry zgodne z opisem? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

ZESTAW 2 

 
Dotyczy zadania nr 4 
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1. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści balon ekstrakcyjny do dróg żółciowych - 

wprowadzanie po prowadnicy 0,035” - po napełnieniu kształt jabłka - długość nosa 6mm - znaczniki 

radiologiczne poniżej i powyżej balona? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadania nr 12 

 

2. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści: 

 

Poz. 1 

Kleszczyki jednorazowe, owalne z bolcem, średnica kanału roboczego - min. 2,8mm, długość 180cm? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 3 
 

Dotyczy zadania nr 7 

 

1. Z uwagi na fabryczne pakowanie sfinkterotomy w niepodzielne opakowania po 2 szt., prosimy o wyrażenie 

zgody na złożenie oferty na 2 szt.? 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w zadaniu nr 7 (Wielorazowy sfinkterotom 
typu PUSH/PULL) zmienia zapis w kolumnie „Ilość” w pozycji 1: z „1 szt.” na „2 szt.”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy zadania nr 12 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 12, poz. – 1 kleszczyków o długości 155cm oraz 

w  poz. – 4 koszyków 4 drutowych o szerokości otwarcia 35mm? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Dotyczy § 1 ust. 5 projektu umowy 

 

3. Czy zamawiający wydłuży termin dostaw na cito do 3 dni roboczych? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy § 2 ust. 9 projektu umowy 

 

4. Czy zamawiający wydłuży termin dostarczenia brakujących wyrobów medycznych lub wymiany wadliwych 

wyrobów na spełniające zastrzeżone w Umowie wymagania w terminie do 72 godzin roboczych, licząc od 

chwili wystosowania wezwania na fax lub adres e-mail Wykonawcy? 
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Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający w § 2 ust. 9 projektu 

umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zastępuje sformułowanie: „w terminie 48 godzin 

roboczych” – sformułowaniem: „w terminie 72 godzin roboczych”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

Dotyczy § 3 ust. 1 projektu umowy 

 

5. Czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej z kwotowej na procentową do wysokości 0,5% za każdy 

dzień/godzinę zwłoki wartości zamawianej partii towaru? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy 

 

6. Czy zamawiający zmieni wysokość kary umownej z kwotowej na procentową do wysokości 0,5% za każdy 

dzień/godzinę zwłoki w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy § 3 ust. 4 projektu umowy 

 

7. Czy zamawiający doda symbol % do liczby 20, tak aby ustęp 4 w § 3 miał brzmienie: 

„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% wartości umowy na dane zadanie”? 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym, Zamawiający w § 3 ust. 4 projektu 

umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zastępuje sformułowanie: „w wysokości 20 

wartości umowy na dane zadanie” – sformułowaniem: „w wysokości 20% wartości umowy na 

dane zadanie”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 03.07.2017r., do godz. 11:00 na 05.07.2017r., do godz. 
11:00, 

- otwarcie ofert – z 03.07.2017r. o godz. 11:30 na 05.07.2017r. o godz. 11:30. 
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 05.07.2017r., do godz. 11:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/


4 

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 

 
 

                                                           DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                               Małgorzata Usielska 


