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Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Materiały medyczne dla Zakładu Chirurgii Ogólnej
w podziale na 4 zadań” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/D/15/15) – wpłynęły zapytania w
związku z powyŜszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
informuje Ŝe:
Zestaw I
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga łyŜek jednorazowych czy wielorazowych? W przypadku łyŜek
jednorazowych, czy Zamawiający wymaga łyŜek plastikowych czy metalowych?
Odpowiedź:
Zgodnie z nowym załącznikiem nr 5 do SIWZ w którym, Zamawiający na mocy art. 38
ust. 4 zmienia treść zadania nr 4. Treść nowego załącznika zostanie zamieszczona na
stronie.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga rękojeści z oświetleniem LED czy Ŝarówką ksenonową?
Odpowiedź:
Zgodnie z nowym załącznikiem nr 5 do SIWZ w którym, Zamawiający na mocy art. 38
ust. 4 zmienia treść zadania nr 4. Treść nowego załącznika zostanie zamieszczona na
stronie.
Zestaw II
Pytanie 1
Dot. zadania 3 poz 11, 14, 15
Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 3A. Wydzielenie to zwiększy
liczbę składanych ofert konkurencyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę, na wydzielenie do zadania nr 3A, pozycji 11, 14 oraz 15 z
zadania nr 3. Ponadto, Zamawiający informuje, Ŝe pozostawia wadium w zadaniu 3 bez
zmian, a w zadaniu 3A nie wymaga wniesienia wadium.
Pytanie 2
Dot. §2 pkt.2 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od moŜliwości składania zamówień
telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej
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upowaŜnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złoŜenie zamówienia jest
równieŜ dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub
reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
Dot. §8 pkt1. 1), 3), 4), 5), 6) wzoru umowy
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej
umowy/dostawy , a nie od wartości umowy brutto.
Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych
faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia Ŝe
strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Dot. §9 pkt 1 wzoru umowy
Prosimy o modyfikację w/w ust. na zapis:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeŜeli:
1) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wykonał dostawy w terminie, o którym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naleŜytego wykonania
zobowiązania.
2) Wykonawca trzykrotnie dostarczył towar niezgodnie z zamówieniem lub wadliwe lub nie
odpowiadające cechom technicznym i jakościowym lub inne niŜ wskazane w ofercie, po
wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do naleŜytego wykonania zobowiązania (…)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5
Dot. Siwz rozdział XXVI
Prosimy Zamawiającego o wyraŜenie zgody na przesłanie podpisanej umowy firmą kurierską
na koszt Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 14 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę na wysyłkę umowy firmą kurierską, w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.
Zestaw III
Pytanie 1
Dotyczy: przedmiot zamówienia
zadanie 4
Czy Zamawiający dopuści łyŜki światłowodowe w rozmiarach od 2 do 4? Pozostałe
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
§ 2 ust. 5
Prosimy o dopisanie zastrzeŜenia, Ŝe niezrealizowana część umowy nie przekroczy 20% jej
wartości.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
§ 4 ust. 11 oraz § 8 ust. 3
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i
uzasadnieniem.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Ad § 8 ust. 1 ppkt. 2) oraz ppkt. 2)
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości niedostarczonej na czas
zamówione części zamówienia brutto, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie/w
usunięciu wad, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw IV
Pytanie 1
Zadanie 4
Poz.1
Czy Zamawiający ma na myśli łyŜki jednorazowe?
Czy Zamawiający dopuści łyŜki mikrobiologicznie czyste?
Odpowiedź:
Zgodnie z nowym załącznikiem nr 5 do SIWZ w którym, Zamawiający na mocy art. 38
ust. 4 zmienia treść zadania nr 4. Treść nowego załącznika zostanie zamieszczona na
stronie.
Zestaw V
Pytanie 1
Dot. pakiet 1 poz.3
Prosimy o wyłączenie z zadania 1 poz3. Produkt specyficzny do respiratora Trilogy 100
Firmy Philips. Wyłączenie z zadania 1 poz. 3 umoŜliwi startowanie w przetargu większej
liczby oferentów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę, na wydzielenie do zadania nr 1A, pozycji 3 z zadania nr 1.
Ponadto, Zamawiający informuje, Ŝe pozostawia wadium w zadaniu 1 bez zmian, a w
zadaniu 1A nie wymaga wniesienia wadium.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe przedłuŜony został termin składania ofert do dnia
16.09.2015 r. godz.10:00.

Wszelkie zmiany naleŜy przyjąć jako wiąŜące w SIWZ oraz załącznikach.
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