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DO – ZP      /2014 Kraków, dnia 10.03.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę 
kontrastów do badań tomografii komputerowej, badań naczyniowych i wkładów do strzykawki 

automatycznej „Medrad Vistron CT”” - nr sprawy ZP 10/2014

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. G  rupa 7  
W związku ze sprawą ZP 10/2014 (pytanie 1 i odpowiedzi z dnia 07.03.2014)  i żądaniem 

zamawiającego  o  dostarczenie  atestu  wystawionego  przez  firmę  Medard  lub  jej  autoryzowanego  
przedstawiciela, które są monopolistami i jednocześnie naszą konkurencją na Polskim rynku wkładów 
do wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad.

Zwracamy uwagę,  iż  naszym  zdaniem wymagania  takie  nie  mają  podstawy prawnej  i  są 
niezgodne z artykułami  7 i 25 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie w myśl  prawa 
Polskiego i UE o uczciwej konkurencji takie oświadczenia mogą wystawiać jedynie niezależne firmy.

Zapis z pytania nr 1 do pakietu nr 7, nieprawnie wyklucza możliwość udziału naszej firmy w 
postępowaniu  przetargowym,  umożliwiając  równocześnie  przystąpienie  do  przetargu  wyłącznie 
konkretnemu podmiotowi (firmie produkującej wstrzykiwacze oraz jej przedstawicielowi w Polce), co 
jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji (Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Producent sprzętu oferowanego przez naszą firmę posiada wszelką niezbędną dokumentację 
zgodną  z  przepisami   Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów  w  sprawie  rodzaju  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  tj. 
certyfikaty Unii Europejskiej notyfikowane przez niezależne podmioty,  Deklaracje Zgodności, wpis 
do Rejestru Wyrobów Medycznych, katalogi i próbki. Wszystkie te dokumenty potwierdzają wysoką 
jakość i kompatybilność oferowanego sprzętu, a zaświadczenia niezgodne z prawem nie mają mocy 
wiążącej. Jednocześnie firma nasza posiada ubezpieczenie obejmujące naprawy sprzętu który uległ 
uszkodzeniu  w  skutek  użytkowania  naszych  produktów.  Możemy  również  przesłać  Państwu 
oświadczenie  zapewniające,  że  w przypadku potwierdzonego przez niezależne źródło uszkodzenia 
sprzętu spowodowanego korzystaniem z naszych wkładów pokryjemy całkowicie koszty naprawy. 

Ponadto  pragniemy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  producent  oferowanego  przez  nas  sprzętu 
zawarł informacje w katalogu o kompatybilności produktu z konkretnym  wstrzykiwaczem kontrastu 
(do każdego rodzaju strzykawki wskazał model wstrzykiwacza, do którego są przeznaczone).  Firma  
nasza  dostarcza  również  próbki,  dzięki  którym  szpital  może  sprawdzić  jakość  wyrobu  oraz 
kompatybilność  produktu z posiadanym wstrzykiwaczem.
Odpowiedź  nr  1: Tak,  Zamawiający  wymaga  od  wykonawców  zaoferowania  materiałów 
eksploatacyjnych,  które  są  w  pełni  kompatybilne  z  eksploatowanym  przez  zamawiającego 
wstrzykiwaczem kontrastu Vistron CT (nr seryjny 54965) i które, jako w pełni kompatybilne z w/w
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 urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak 
również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi.

Ponadto w przypadku potwierdzonego przez niezależne źródło uszkodzenia sprzętu spowodowanego 
korzystaniem  z  dostarczonych  wkładów Zamawiający  wymaga  aby wykonawca  pokrył  całkowite 
koszty naprawy 

II. W oparciu o art.  38 ust.  4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:

 SIWZ pkt. VII   – modyfikuje się zapis pkt. 6, który otrzymuje brzmienie:
Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wkłady są w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez 
zamawiającego  wstrzykiwaczem  kontrastu  Vistron  CT  (nr  seryjny  54965)  i  które,  jako  w  pełni  
kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem 
jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia gwarancji lub/i rękojmi – dot. Grupa 7

 SIWZ pkt. VII – dopisuje się pkt. 7 o treści:  
Oświadczenie  wykonawcy,  że  w  przypadku  potwierdzonego  przez  niezależne  źródło  uszkodzenia 
sprzętu  spowodowanego  korzystaniem  z  dostarczonych  przez  wykonawcę  wkładów  pokryje  on 
całkowite koszty naprawy - dot. Grupa 7

 Projekt umowy -   §   12. dopisuje ust. 4 o treści:  
Dostawca zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów naprawy, w przypadku potwierdzonego przez 
niezależne  źródło  uszkodzenia  sprzętu  spowodowanego korzystaniem z  dostarczonych przez  Dostawcę 
wkładów.

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 14.02.2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.

IV. Powyższe  wyjaśnienia  zostają  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania  i  stają  się  
wiążące.

V. Pozostałe  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  pozostają  bez 
zmian. 

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
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