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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016 (2)
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawy  materiałów  opatrunkowych,
szewnych,  fartuchów  chirurgicznych,  serwet,  zestawów  operacyjnych,
pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  1  -  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004r.  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się
wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1: dotyczy Zadania nr 7 poz. 1,2,3
Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 7, dopuści złożenie oferty z folią operacyjną
samoprzylepną  o  wymiarach  powierzchni  klejącej  nieznacznie  odbiegających  od
wymaganych w SIWZ tj. 24x27cm dla poz. 1, 24x40cm dla poz. 2 oraz 34x40cm dla
poz. 3?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2: dotyczy Zadania nr 14 poz. 1,3,4
Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 14, dopuści złożenie oferty z opatrunkami
włókninowymi  z  wkładem  chłonnym  o  wymiarach  nieznacznie  odbiegających  od
wymaganych w SIWZ tj. 9x10cm dla poz. 1, 9x15cm dla poz. 2, 9x20cm dla poz. 3
oraz 9x25cm dla poz.4, spełniającymi pozostałe wymagani z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3: dotyczy zadania nr 11 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 25x36?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 11 poz. 3 siatkę o wymiarach
25x36.

Pytanie nr 4: dotyczy realizowania dostaw
W związku z rozbieżnościami prosimy o doprecyzowanie godzin dostaw.
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Odpowiedź: Zamawiający ustala godziny dostaw zgodnie z zapisami Specyfikacji od
7.00 do 14.30. Zamawiający poprawił w załączniku nr 5 Wzór umowy do Specyfikacji
§1 ust. 2 godziny dostaw na 7.00 – 14.30.

Pytanie nr 5: dotyczy  § 1 ust. 8 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść:
z  zastrzeżeniem  ceny  rażąco  wysokiej,  niekorespondującej  z  aktualnymi  cenami
rynkowymi.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6: dotyczy  § 5 ust. 1 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację zapisu na:
Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych z następujących tytułów i w
wysokości: 
1) 0,1% wartości netto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów złej jako-
ści, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, 
2)  0,1% wartości  netto  niezrealizowanej  w  terminie  części  zamówienia,  za  każdy
dzień opóźnienia w dostawie ponad termin określony umową.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7: dotyczy  § 7 ust. 1 wzoru umowy
Wnosimy o modyfikację zapisu na:
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  szczególności
w przypadku: 
1)  powtarzających  się  (co  najmniej  kolejnych  dwóch)  nieterminowych  realizacji
dostaw, 
2)  powtarzających  się  (co  najmniej  kolejnych dwóch)  reklamacji  ilościowych
i jakościowych towarów, o których mowa w § 4 
3)  innych  istotnych,  powtarzających  się  uchybień  w  trakcie  realizacji  niniejszej
umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8: dotyczy Zadania nr 8 poz. 1,2
Czy Zamawiający wydzieli z załączniku Formularz Cenowy, Zadanie nr 8 pozycję 1-2
do  osobnego  pakietu?  Powyższe  wydzielenie  pozwoli  Zamawiającemu
na zwiększenie konkurencji, co może doprowadzić do uzyskania korzystniejszej ceny
przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk
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