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Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania
ępowania przetargowego na dostawę nici oraz materiałów szewnych dla potrzeb
CPiT w Bystrej
W związku
zku ze złoŜonymi
złoŜ
zapytaniami dotyczącymi treści
ci siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych, Centrum Pulmonologii i
torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:
Specjalista ds.
Pytanie nr 1
Zamówień Publicznych Czy Zamawiający
ący wyrazi zgodę
zgod w Pakiecie nr 2 poz.2 równieŜ na igłęę kosmetyczn
kosmetyczną o długości
26mm, pozostałe parametry bez zmian?
tel./fax (33) 499 18 10
UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą
igł najnowszej generacji typu Xflex.
MoŜe
być
i
jest
ona
stosowana
zarówno
w
chirurgii
kosmetycznej, jak i w standardowych
zp@szpitalbystra.pl
zabiegach chirurgicznych.
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie wyraŜa
wyra
zgody na zaoferowanie igły o długości
ci 26mm,kosmetycznej, przy
zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający
ący wyłączy/wykreśli
wył
z Pakietu nr 2 pozycję 2?
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie wyłączy
wył
poz. 2 z pakietu
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający
ący wyrazi zgodę
zgod w Pakiecie nr 2 poz.3 równieŜ na długo
długość igły 37mm lub na
igłę o krzywiźnie
źnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie wyraŜa
wyra zgody na zaoferowanie igły o długości
ci 37mm, o krzywi
krzywiźnie 3/8 koła
przy zachowaniu pozostałych parametrów bez
b zmian.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający
ący wyłączy/wykreśli
wył
z Pakietu nr 2 pozycję 3?
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie wyłączy
wył
poz. 3 z pakietu
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający
ący wyrazi zgodę
zgod w Pakiecie nr 2 poz.4 równieŜ na igłęę kosmetyczną,
kosmetyczn pozostałe
parametry bez zmian?
zm
UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą
igł najnowszej generacji typu Xflex.
MoŜe być i jest ona stosowana zarówno w chirurgii kosmetycznej, jak i w standardowych
zabiegach chirurgicznych.
Odpowiedź
Zamawiający
cy wyraŜa
wyra
zgodę na zaoferowanie igły
ły kosmetycznej, przy zachowaniu
pozostałych parametrów bez zmian.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający
ący wyłączy/wykreśli
wył
z Pakietu nr 2 pozycję 4?
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie wyłączy
wył
poz. 4 z pakietu
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający
ący wyrazi zgodę
zgod w Pakiecie nr 2 poz.5 równieŜŜ na długość
długo nici 75cm,
pozostałe parametry bez zmian?
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Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaoferowanie nici o długości 75 cm przy zachowaniu
pozostałych parametrów bez zmian.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 poz.6 równieŜ na długość nici 75cm,
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie nici o długości 75 cm przy zachowaniu
pozostałych parametrów bez zmian
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 12 wymaga wosk kostny 3 składnikowy : wosk pszczeli, parafina,
palmitynian izopropylu? Uzasadnienie do pytania 1: na rynku moŜna spotkać wosk
dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co moŜe skutkować
koniecznością dłuŜszego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do uŜycia.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wosk kostny 3 składnikowy : wosk pszczeli, parafina, palmitynian
izopropylu .
Pytanie nr 10
Paragraf 4 ust. 8
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca dokona, nie
później niŜ w ciągu 72 godzin w dni robocze, stosownych korekt dostarczając produkty
właściwe.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść 4 ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca dokona, nie
później niŜ w ciągu 72 godzin w dni robocze, stosownych korekt dostarczając produkty
właściwe.”
Pytanie nr 11
Paragraf 4 ust. 13
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę nie później niŜ w ciągu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 12
Paragraf 4
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu:
„Zamówienie jest waŜne, jeŜeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, poniewaŜ nieczytelne zamówienia
znacznie opóźniają dostawę produktów waŜnych dla zdrowia i Ŝycia.
Odpowiedź
1. Zamawiający § 4 projektu umowy dodaje punkt 14, o następującej treści :
14.„Zamówienie powinno posiadać numer klienta i kody produktów jeśli wymaga tego
wykonawca”
Pytanie nr 13
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2% wartości dostawy
cząstkowej, , której dotyczy zwłoka za kaŜdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niŜ 10 %
wartości dostawy cząstkowej której dotyczy zwłoka.,
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŜy je traktować
jako zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust 4
ustawy. W związku z tym w treści oferty, w szczególności w tej części, która jest
przygotowywana w oparciu o formularze stanowiące integralną część siwz, naleŜy dokonać
odpowiednich zmian.

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
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