Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 15.02.2016 r.
Znak sprawy: ZP/220/08/16
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych (wyroby
stosowane w okulistyce, żele, implanty zastawkowe, spray, roztwory glukozy).

Wyjaśnienie nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1
Pytanie 1, dot. § 3 ust. 4 projektu umowy:
Pyt. 1
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Ad 1) Zamawiający gwarantuje realizację zadania na poziomie nie mniejszym niż 60%
Pyt. 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 9 ust. 1 lit. b Wzoru
Umowy:
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie danego zadania z
przyczyn, leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 5% wartości brutto umowy/zadania
określonej w § 1 umowy”?

Ad 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar umownych
Pyt. 3
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 1 dopuści olej silikonowy jałowy, apirogenny do
stosowania śródocznego o lepkości 1000 mPa·s?

Ad 3) Wskazana przez Wykonawcę lepkość oleju silikonowego mieści się w opisanym przez
Zamawiającego zakresie, dopuszcza on zatem możliwość złożenia oferty na opisany produkt.
Pyt. 4
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 3 dopuści fluorowany w 100% perfluorokarbon
zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami
(perfluorocykloheksylobutan <4%) oraz perfluorohydrindanu (<2%) w szklanych fiolkach o
pojemności 5 ml?

Ad 4) zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem wskazanym w
Formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik do SIWZ
Pyt. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 2 pozycji nr 1 i 2 do oddzielnego
zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na te pozycje?

Ad 5) Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 2 poz. 1 i 2 i utworzenia z
nich odrębnego zadania.
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Wykonawca nr 2
Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 pozycji nr 1 olej silikonowy o lepkości 10001500mPa/s, pozostałe wymagania zamawiającego bez zmian?
Ad 1) Wskazana przez Wykonawcę lepkość oleju silikonowego mieści się w opisanym przez
Zamawiającego zakresie, dopuszcza on zatem możliwość złożenia oferty na opisany produkt.
Zamawiający powyższymi odpowiedziami nie dokonał modyfikacji oraz nie wprowadził
zmian do SIWZ, a także zamieszcza odpowiedzi na dwa dni przed terminem składania ofert.
W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje przesunięcia terminu składania i
otwarcia ofert, który został wyznaczony w zakresie :
- składania ofert do 18-02-2016 r. do godz. 10.00,
- otwarcia ofert: 18-02-2016 r. o godz. 11.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem
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