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Do wszystkich Wykonawców
Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Materiały medyczne jednorazowego użytku
dla Zakładu Chirurgii Ogólnej (nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/D/8/15)” – 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 2013 r. poz. 907 ze
zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytanie 1
Dot. zadania 3 poz 3.
Wnosimy o dopuszczenie Zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:
- wyskalowana komora (co 10 ml do objetości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z
zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład
zestawu (łączna pojemność 2000 ml)
- sucha zastawka (nie ma potrzeby robienia zastawki wodnej) z funkcją wychyłową informującą o
prawidłowym umieszczeniu cewnika
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym
wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności
rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację
płynu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw do drenażu klatki piersiowej.
Pytanie 2

Dot. §2 pkt.2 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień
telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej
upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest
również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub
reklamacji.
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie przewiduje wprowadzenia
zmian.
Pytanie 3
Dot. §4 pkt.4 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 pkt.4 na zapis:
Podniesienie stawek VAT spowoduje zmianę wartości brutto, wartość netto pozostanie bez
zmian.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 4 pkt 4 w następujący sposób:
„Podniesienie lub obniżenie stawek VAT spowoduje zmianę wartości brutto, wartość
netto pozostaje bez zmian.”
Pytanie 4
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 że strony umowy nie
są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie przewiduje wprowadzenia
zmian.
Pytanie 5
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, jeżeli:
1) Wykonawca nie zrealizował dostawy w ciągu 4 dni od dnia złożenia zamówienia przez
Zamawiającego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
zobowiązania.
2) Wykonawca nie wykonuje sukcesywnych dostaw w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
zobowiązania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie przewiduje wprowadzenia
zmian.
Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.
W załączeniu poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ.
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