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Do
zainteresowanych

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. materiały medyczne do zabiegów chirurgicznych – 3
zadania (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/13/13) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym
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 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytania
1. Zadanie 1, pozycja 3-4
Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania pola operacyjnego o długości 210cm, spełniający
pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odp. Tak, dopuszcza się.
2. Zadanie 1, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści dren do podawanie tlenu przez nos o długości 500cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
3. Zadanie 1, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści końcówkę do katetera do odsysania o długości 27cm?
Odp. Tak, dopuszcza się.
4. Zadanie 1, pozycja 12-14, 17
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej
firmie konkurencyjnej oferty.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
5. Zadanie 1, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G długości 90mm
- Płaski filtr epiduralny 0,2µm
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele
pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
6. Zadanie 1, pozycja 15-16
Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicą 22G x 38mm?
Siedziba: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89,
Recepcja: (+ 48 22) 321- 12 - 00; sekretariat (+48 22) 321-14-00; fax (+48 22) 321-14-06
Regon: 016441803 NIP: 527-21-07-418, KRS: 0000093382
Konto: PEKAO S.A. XIII Oddział w Warszawie: 14 1240 2034 1111 0010 1547 6334.
Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Laboratoryjna i Medyczna,
Poradnie: Górczewska 89; Pawińskiego 2, Nowogrodzka 62A; Grochowska 278, Śliska 5
Pracownia Psychologii Pracy: Pawińskiego 2, Szpital Opieki Krótkoterminowej: Górczewska 89.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WDROŻONY W CENTRUM ATTIS JEST ZGODNY Z NORMĄ ISO 9001:2008

Odp. Zgodnie z SIWZ.
7. Zadanie 1, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 127mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Zestaw II
Pytania
1. Dot. §1 pkt.4 wzoru umowy
W związku z wątpliwością wynikającą z interpretacji pkt. 4 prosimy o potwierdzenie iż w/w zapis
nie dotyczy zadania 3.
Odp. Potwierdza się, że zapis ten nie dotyczy pozycji obejmujących inne wyroby niż sterylne.
2. Dot. §4 pkt 3 wzoru umowy
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu
reklamacji z 72 godz. na 5 dni roboczych.
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur,
co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest
trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odp. Zamawiający zmienia w §4 pkt 3 wzoru umowy wykreśla zapis „…72 godziny…” a
wpisuje „…5 dni roboczych…”
3. Dot. §7 pkt.1 ust. 1,2,3 wzoru umowy
Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o
dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez
Zamawiającego za odstąpienie od umowy (pkt.1 ust.1); za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
umowy (pkt1 ust.2) oraz za opóźnienie w usunięciu wad lub stwierdzonych braków (pkt1 ust.3)
były naliczane od wartości niezrealizowanej umowy (pkt.1 ust.1) oraz od wartości niezrealizowanej
dostawy (pkt1 ust.2) jak również w opóźnieniu usunięciu a wad (pkt1 ust.3) podobnie jak odsetki za
zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości
wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia.
Odp. Zamawiający wykreśla dotychczasowy zapis w §7 pkt 1 ust. 1,2,3 wzoru umowy, który
brzmi:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1;
2) za opóźnienie w dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,5%
wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze towaru w
wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie”.
A wpisuje:
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej Umowy;
2) za opóźnienie w dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,5%
wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze towaru w
wysokości 0,5% wartości brutto towaru podlegającego wymianie, za każdy dzień
opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie”.

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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