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Jastrzębie – Zdrój, 02 grudnia 2019r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy materiałów
eksploatacyjnych do drukowania” (BZP.38.383-54.19).
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1- dot. § 4 ust. 6 wzoru umowy
Co zamawiający rozumie przez określenie „Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia
o największej jakości”? Czy Wykonawca ma zaoferować w formularzu cenowym materiały
eksploatacyjne o maksymalnej pojemności dostępnej na rynku?
Odp.
Zamawiający w punkcie o którym mowa nie wspomina o jakości. Jeżeli chodzi o drugą część zapytania
– tak Wykonawca ma zaoferować w formularzu asortymentowo - cenowym materiały eksploatacyjne
o maksymalnej pojemności dostępnej na rynku (odpowiednio dla zaproponowanych oryginałów czy
zamienników). Zamawiający zaznacza iż podana ilość stron jest minimalna. Zamawiający zmienia
Formularz asortymentowo – cenowy.
Pytanie nr 2 – dot. § 4 ust. 12 wzoru umowy
Czy dopuszczacie Państwo możliwość gromadzenia zużytych materiałów w kartonowych opakowaniach
dostarczonych przez Wykonawcę, a następnie, po ich zapełnieniu odesłania ich do Wykonawcy
kurierem – na koszt Wykonawcy (po uprzednim wystawieniu listu przewozowego przez Wykonawcę)?
Odp.
Tak. Zamawiającemu nie robi różnicy w jaki sposób Wykonawca odbierze zużyte materiały.
Pytanie nr 3 – dot. pkt. 15 Opisu przedmiotu zamówienia
Czy obecność przedstawiciela Wykonawcy jest konieczna podczas odbioru towaru?
Odp.
Nie. Obecność Wykonawcy nie jest konieczna podczas odbioru towaru. Zamawiający wykreśla
z załącznika nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 15 „W przypadku stwierdzenia przy
odbiorze towaru, który będzie się odbywać w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
jakichkolwiek nieprawidłowości w asortymencie, ilości, jakości lub cenie cały dostarczony towar nie
zostanie przyjęty przez Zamawiającego”.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
Z poważaniem
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