WSz – II.4.291.5.68.2018
Tarnobrzeg, dnia 05.03.201.87 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych oraz systemów do
stabilizacji kręgosłupa i systemów płytkowych do twarzoczaszki wraz z udostępnieniem instrumentarium dla
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego postępowania
i zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 i 2 wzoru umowy na następujące:
„1. W przypadku nieterminowego dostarczenia towaru Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną
w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie nie
więcej niż 10 % wartości brutto tej dostawy.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania wymiany towaru
wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 8 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5
% wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie
więcej niż 10 % wartości brutto tego towaru.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy na następujące:
„2. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie
niezmienna.”
3. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa.
Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie § 6 ust. 2 i 3 Projektu umowy, stanowiący
Załącznik nr 7 do SIWZ, ale jednocześnie zmienia § 10 poprzez dodanie ust. 5 o następującej treści:
„Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku
zmiany stawki podatku VAT z 8% na 23%”.
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ: dot. Pakietu nr 9:
Pytanie 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania przewodu spiralnego ujętego w poz. 18 lub wydzieli
go do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wkrętów z poz. 9-15 oraz 33-80 i podkładek z poz. 81
wykonanych ze stali?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek z poz. 82-84 wykonanych ze stali?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
Czy w poz. 12 w kolumnie jednostka miary nie nastąpiła omyłka i powinny obyć szt. zamiast op.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7
Czy w poz. 31 Zamawiający dopuści kleszcze do gięcia drutu z rowkami 17cm zamiast kleszcze do cięcia drutu
z rowkami 17cm ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie kryterium ocen - termin częściowej realizacji zamówień, samych
implantów, natomiast osobno potraktuje dostawy narzędzi i dopuści wydłużenie terminu ich dostawy

dot. poz. 19-32; 85-90 do 30 dni? Z uwagi na to, że narzędzia nie są wyrobami pierwszej potrzeby
(w przeciwieństwie do implantów) i ich zakup, można z wyprzedzeniem zaplanować, prosimy o wydłużenie
terminu realizacji zamówień na narzędzia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy projektu umowy dla Pakietu nr 8-9:
Pytanie 9
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ujętego w §4 ust. 7, tj. umieszczenia daty ważności
na opisie produktów nie sterylnych (dotyczy pakietu nr 9)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z §4 ust. 8 słów: „oraz do uzupełnienia depozytu”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ dla
Pakietu 8 – 9, w zakresie § 4 ust. 8 z zapisu: „Wykonawca wyznacza Pana/Panią
……………………………, tel..................................., jako stałego opiekuna klienta, dyspozycyjnego przez
cały okres trwania umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego oraz do
uzupełniania depozytu, przyjmowania zamówień cząstkowych, nadzorowania poszczególnych dostaw,
przyjmowania reklamacji. W przypadku zmiany osoby do kontaktu Wykonawca zobowiązuje się do
pisemnego powiadomienia o powyższym” na zapis: „Wykonawca wyznacza Pana/Panią
……………………………, tel..................................., jako stałego opiekuna klienta, dyspozycyjnego przez
cały okres trwania umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego,
przyjmowania zamówień cząstkowych, nadzorowania poszczególnych dostaw, przyjmowania reklamacji.
W przypadku zmiany osoby do kontaktu Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia
o powyższym”.
Pytanie 11
Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania
pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy
do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru
jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie
z § 8 ust. 3 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ „(…) Wykonawca na własny koszt
odbierze zareklamowany towar i dostarczy nowy bez wad”.
Pytanie 12
Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 4, iż reklamacje jakościowe będą wnoszone w okresie obowiązywania
umowy lub 12 m-cy od dnia dokonania dostawy?
Obecny zapis wskazuje, iż reklamacje jakościowe są wnoszone w okresie ważności towaru. Z uwagi
na okres obowiązywania umowy oraz z uwagi na obowiązujące przepisy dot. określania okresu ważności
produktów obecny zapis jest nieprecyzyjny, gdyż nie wszystkie produkty muszą mieć określony termin ważności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 2) oraz
udostępnienia (dot. § 2), których wzory przesyłamy w załączeniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 14
Wnosimy o usunięcie zapisu w § 3 ust. 14 uniemożliwiającego Wykonawcy dochodzenie kosztów odzyskiwania
należności.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
w zakresie § 3 poprzez wykreślenie ust. 14.
Pytanie 15
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 16 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do
wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania
przez niego płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 16
W związku z zapisem § 3 ust. 16 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu
majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy

o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2016 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy
Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sytuacja finansowa w roku 2017 nie pogorszyła się w stosunku do
roku 2016. Zamawiający udostępnia w/w dokumenty na stronie internetowej www.szpitaltbg.pl.
Pytanie 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów
z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 4).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 18
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę
ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili
zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 2).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2.
Pytanie 19
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 20
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 2, 3, 4, 5:

1. W przypadku nieterminowego dostarczenia towaru Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną
w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej
niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania wymiany towaru
wadliwego na wolny od wad w terminie opisanym w § 8 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,5 % wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
w zakresie § 9 ust. 3 z zapisu: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust.1”
na zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy”.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
w zakresie § 9 ust. 4 z zapisu: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy,
określonej w § 3 ust. 1” na zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części
przedmiotu umowy”.
5. W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy opóźnienie przekroczy 10 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przysługującego
Wykonawcy za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto obejmującej
niewystawionej/ błędnie wystawionej faktury w przypadku nie zastosowania się do § 3 ust. 11 lub odesłania
faktury do korekty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:
Zmienia Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy:
1. dla wszystkich Pakietów:
a) w zakresie § 10 poprzez dodanie ust. 5, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2;
b) w zakresie § 3 poprzez wykreślenie ust. 14, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14;
c) w zakresie § 9 ust. 3, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20 pkt 3;
d) w zakresie § 9 ust. 4, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20 pkt 4.
2. dla Pakietu 4, 6 – 7; 8 – 9:
a) w zakresie § 4 ust. 8, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża terminu
składania ofert.
Termin składania ofert do dnia 14.03.2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2017 r. o godz. 10:15.

