Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 10.11.2016r

DZP/30PN/2016

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat
naczyniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”
o sygn. DZP/30PN/2016
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.75 wymaga klipsów tytanowych w rozm. L do klipsownicy w
rozm. L typu LigaV firmy Grena (a popełnił omyłkę podając typ Vclip)?
Ad. 1
Zamawiający dokonał zmian w Pakiecie nr 10 poz.75
Pyt. 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.77 dopuści klips naczyniowy mały w rozm. S o wymiarach
3,2mm x 2,0mm x 3,7mm, bo podane wymiary wskazują na rozmiar klipsa średniego M?
Ad. 2
Zamawiający dokonał zmian w Pakiecie nr 10 poz.77
Pyt. 3
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz.78 dopuści klips naczyniowy średni w rozm. M o wymiarach
5,3mm x 3,3mm x 6,0mm, bo podane wymiary wskazują na rozmiar klipsa małego S?
Ad. 3
Zamawiający dokonał zmian w Pakiecie nr 10 poz.78
Pyt. 4
Prosimy o wyjaśnienie sposobu punktacji kryterium jakości w Pakiecie nr 10 klipsy tytanowe, bo
podana w SIWZ rozdz. XXV pkt 3) ramka dotyczy kryterium jakości nici i podane w niej cechy nie
dotyczą klipsów?
Ad. 4
Zamawiający dokonał zmian w przedmiotowym zakresie
Pyt. 5
Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć zgodnie ze SIWZ z rozdz. XIII pkt.4.2.1 próbki po
1 szt. dla każdej pozycji czy jak w rozdz. XXI pkt.2.4 na każde żądanie Zamawiającego?
Ad. 5
Zamawiający dokonał zmian w przedmiotowym zakresie
Pyt. 6
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Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć zgodnie ze SIWZ z rozdz. XXI pkt.2.5 i pkt.2.6
dokumenty dopuszczające i karty techniczne czy jak w rozdz. XIII pkt.4.2.2 i pkt. 4.2.3 na każde
żądanie Zamawiającego?
Ad. 6
Zamawiający dokonał zmian w przedmiotowym zakresie
Pyt. 7
Zapisy Umowy, Paragraf 3 ust. 5
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad,
tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie 72 godzin
w przypadku reklamacji ilościowych i 10 dni w przypadku reklamacji jakościowych od zgłoszenia
reklamacji przez Zamawiającego.
Ad. 7
Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 8
Zapisy umowa, Paragraf 7 ust. 1 a
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a) w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki
w dostawie w trybie normalnym, a w przypadku zamówień „na cito” w wysokości 0,1% wartości
brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

Ad. 8
Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 9
Zapisy umowy, Paragraf 7 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W razie opóźnienia w dostawie przekraczającego 24 godziny lub 12 godziny przy dostawach „na
cito”, niezależnie od ww. kar umownych oraz uprawnień z § 6 Umowy, Zamawiający ma prawo do
zakupu asortymentu, objętego opóźnieniem, u innego dostawcy a różnicą w cenie zakupu obciąży
Wykonawcę. Decyzja o zastosowaniu wykonania zastępczego powinna zostać niezwłocznie
przekazana Wykonawcy drogą elektroniczną na adres: ………………………oraz na piśmie.

Ad. 9
Zamawiający nie wyraża zgody
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