DZP/38/382-11/14

Jastrzębie - Zdrój, 18.03.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego
znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju (DZP/38/382-11/14)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
Z DNIA 18.03.2014 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ
następujące zmiany:
Pytanie 1 (dotyczy Pakietu 10)
Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji producenta, ale może
przedstawić liczne referencje wykonanych przeglądów aparatów USG, w tym również na poziomie
Instytutu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 2 (dotyczy Pakietu 17)
W związku z faktem, iż zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu powinno się wykonywać 1
przegląd techniczny rocznie. Prosimy o zmianę zapisu planowanej ilości przeglądów: z 2 na 1.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
- w
Formularzu
asortymentowo
cenowym
(Załącznik
nr
1
do
SIWZ),
w kolumnie „Ilość przeglądów w roku” dla pozycji 1 (Aparat do znieczulenia ogólnego typu
EXCELL 210 firmy OHMEDA - 1 szt.) zmienia ilość przeglądów w roku z „2” na „1”.
Pytanie 3 (dotyczy Wzoru umowy)
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów z § 3 ust. 7 i 8.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 4 (dotyczy Wzoru umowy)
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu z § 5 ust. 8:

„Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.”
zapisem:
„Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym
wyprzedzeniem.”
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
- we Wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ) w § 5 ust. 8 zmienia zapis z:
„8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.”
na:
„8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym
wyprzedzeniem.”
Pytanie 5 (dotyczy Wzoru umowy)
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu z § 7 ust. 1:
„b) w wysokości 0,2% wartości usługi, jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji usługi,.”
zapisem:
„b) w wysokości 0,2% wartości usługi, jednak nie mniej niż 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji usługi,.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 6 (dotyczy Pakietu 17)
Wykonawca prosi o podanie typu i numeru seryjnego aparatu do znieczulania ogólnego EXCEL
210.
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
- w
Formularzu
asortymentowo
cenowym
(Załącznik
nr
1
do
SIWZ),
w kolumnie „Nazwa aparatury/sprzętu medycznej/medycznego Ilość aparatury/sprzętu
medycznej/medycznego” dla pozycji 1 zmienia zapis z:
„Aparat do znieczulenia ogólnego typu EXCELL 210 firmy OHMEDA - 1 szt.”
na:
„Aparat do znieczulenia ogólnego typu EXCELL 210 nr seryjny AMAX01327 firmy OHMEDA - 1
szt.”
Pytanie 7 (dotyczy Pakietu 17)
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości przeglądów aparatu do znieczulania ogólnego
EXCEL 210 do 1 przeglądu w roku zgodnie z zaleceniami producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
nr
1
do
SIWZ),
- w
Formularzu
asortymentowo
cenowym
(Załącznik
w kolumnie „Ilość przeglądów w roku” dla pozycji 1 (Aparat do znieczulenia ogólnego typu
EXCELL 210 firmy OHMEDA - 1 szt.) zmienia ilość przeglądów w roku z „2” na „1”.

Ponadto, Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ wraz z załącznikami (Formularz
asortymentowo - cenowy, Wzór umowy) po zmianach z dnia 18.03.2014 r.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem
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