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Szanowni Wykonawcy 
 
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych 

równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych 
w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawy wyrobów 
medycznych: zestawów dawkujących kompatybilnych ze wstrzykiwaczem kontrastu Vistron CT dla 
Pracowni Tomografii Komputerowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”. 

 
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień. 
 
 
Pytanie nr 1: I. Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy: 

1. dot. poz. 1 – Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowym, wymaganym przez Zamawiającego opisem 
przedmiotu zamówienia jest następujący opis:  
„W pełni kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Vistron CT zestaw składający się z:  
1 x wkład o poj. 200 ml,  
1 x złącza niskiego ciśnienia, o dł. 150-152 cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350-355 PSI,  
1 x złącza szybkiego napełniania typu "J" 
1 op. zawiera 50 sztuk” 
Jednocześnie Prosimy o dopuszczenie zestawów dawkujących o wyższej niż wymagana przez 
Zamawiającego wytrzymałości ciśnieniowej, tj. 375 PSI.  

 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych zestawów.  
 
Pytanie nr 2: II. Dot. Załącznika Nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy Kupna-Sprzedaży: 
1. dot. § 8 Kary umowne – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: 
1. Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących 
po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% 0,2% wartości brutto partii towaru                                                    
nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego 
z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu 
w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,4% 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% 
wartości brutto nie zrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy 
(jednej lub więcej części zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tej części umowy, 
której dotyczy rozwiązanie.  

2. (…) 
3.  Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.” 
oraz o dodanie ust. o następującej treści:  
„5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
a) zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia ponad termin płatności określony w § 3 ust. 1 – 
w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu 
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego, 
c) zwłoki w zapłacie za dostarczony przedmiot zamówienia przekraczającej 30 dni ponad termin płatności określony 
w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,2% wartości dostarczonego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% zrealizowanej wartości 
brutto umowy.” 
 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.  



 

 

 
Pytanie nr 3: III. Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. dot. Rozdziału II. OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA pkt. 8 i 9: „8. Zamawiający wymaga, by opakowania jednostkowe oferowanych wyrobów medycznych 
zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim, datę produkcji oraz 
oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, 
a także datę ważności sterylizacji dla asortymentu sterylnego.  
9. Zamawiający informuje, iż zaostrzenie wymogu opisu zawartości opakowania w języku polskim w porównaniu 
z wymogami zwartymi w ustawie o wyrobach medycznych wynika z wewnętrznych, organizacyjnych potrzeb 
Zamawiającego. Jeżeli opis na opakowaniu producenckim jest sporządzony w języku innym (w tym w j. angielskim) 
Zamawiający wnosi o załączenie dodatkowej ulotki lub etykiety w języku polskim, która odzwierciedla treść informacji 
zamieszczonej na etykiecie obcojęzycznej, a która może na potrzeby Zamawiającego zostać dołączona do 
oferowanego wyrobu przez dystrybutora lub pośrednika. “   
Prosimy o rezygnację z zapisów pkt. 8 i wyrażenie zgody na zaoferowanie wkładów do strzykawki automatycznej 
z etykietami jak na zdjęciu poniżej (przykładowa etykieta). Wyrażenie zgody pozwoli nam złożyć ważną ofertę w/w 
postępowaniu. Nasze wkłady z takimi właśnie etykietami są akceptowane i stosowane z powodzeniem 
w kilkudziesięciu profesjonalnych publicznych jednostkach służby zdrowia w całym kraju. Wkłady posiadają etykiety 
z nazwą własną wyrobu w języku angielskim, ale posiadają również oznaczenia graficzne (piktogramy) powszechnie 
używane i rozpoznawane w całej Europie. 
W asortymencie, który chcemy Państwu zaoferować, nazwa handlowa wyrobu medycznego jest w języku angielskim, 
czego ani producent, ani Wykonawca nie są w stanie zmienić, ponieważ wyroby te posiadają certyfikaty 
dopuszczające wyrób do stosowania i użytku wystawione zgodnie z angielską nazwą handlową („Angiographic 
syringes”). Etykiety posiadają również powszechnie stosowane, zgodne z obowiązującymi przepisami czytelne 
piktogramy. 
 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyraża zgodę.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu z proponowaną etykietką. 
 


