DZP/38/382-7/14

Jastrzębie-Zdrój, 07.03.2014 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy sprzętu
specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału
Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla Oddziału Neurochirurgii powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-7/14)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1
Z DNIA 07.03.2014 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4
i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza
do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. części nr 4
Czy Zamawiający w części 4 dopuści zgłębniki w rozmiarach ch8/120 i ch12/120?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. części nr 4
Czy Zamawiający w części 4 dopuści zgłębniki poliuretanowe w wersji żołądkowodwunastniczej, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 120 cm,
wrozmiarach ch8/120 i ch12/120?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3
Czy
Zamawiający
zaakceptuje
faktury
wystawione
przez
wykonawcę
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest
zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz
ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?
Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być
przesyłane faktury wykonawcy. Tym samym odbiór odbywałby się na podstawie dokumentu
WZ.4.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy
Dotyczy § 10 ustęp 1 punkt a i e. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy
do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku
znaczącego zrealizowania umowy zgodnie z zapisami w umowie, naliczanie kary od całości
wartości umowy jest wyraźnie zawyżone.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy
Dotyczy § 10 ustęp 1 punkt b. Prosimy o wykreślenie przywołanego punktu, albowiem
naliczenie 5% kary w przypadku np. dostarczenia towaru w ilości niezgodnej z zamówieniem
jest stanowczo zbyt wysoką karą. W przypadku towarów złej jakości muszą być one
niezwłocznie wymienione na towary wolne od wad, więc zgodnie z § 6 ustęp 5 Zamawiający
jest pod tym względem chroniony.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6 dot. części nr 4
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, w pozycji 4 zgodzi się aby Zgłębnik do żywienia
dojelitowego, poliuretanowy, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z prowadnicą
umożliwiającą założenie zgłębnika, możliwość utrzymania do 6 tygodni, wolny od DEHP
o rozmiarze CH 10/130, zastąpić zgłębnikiem do żywienia dojelitowego, poliuretanowy,
z linią kontrastującą w promieniach RTG, z prowadnicą umożliwiającą założenie zgłębnika,
możliwość utrzymania do 6 tygodni, wolny od DEHP o rozmiarze o rozmiarze CH 10/110
z powodu zaprzestania produkcji zgłębnika o rozmiarze CH 10/130?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
W części 4 w Formularzu asoryumentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
zmienia zapis:
Zgłębnik do żywienia dojelitowego, poliuretanowy, z linią kontrastującą w promieniach RTG,
z prowadnicą umożliwiającą założenie zgłębnika, możliwość utrzymania do 6 tygodni, wolny
od DEHP
- rozmiar: ch10/130cm, ch12/110cm
(według potrzeb zamawiającego)
który otrzymuje nowe brzmienie:
Zgłębnik do żywienia dojelitowego, poliuretanowy, z linią kontrastującą w promieniach RTG,
z prowadnicą umożliwiającą założenie zgłębnika, możliwość utrzymania do 6 tygodni, wolny
od DEHP
- rozmiar: ch10/110cm, ch12/110cm
(według potrzeb zamawiającego)
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż nie wymaga przedkładania próbek oferowanych
wyrobów wraz z ofertą przetargową?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wymaga przedkładania próbek oferowanych wyrobów wraz
z ofertą przetargową.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący
sposób: usuwa zapis w pkt 3.8. SIWZ, który brzmiał „Każdą z próbek należy oznaczyć nazwą
Wykonawcy, podać numer pakietu i pozycji asortymentowej, której dotyczy“.
Pytanie nr 8 dot. części nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej sterylnej
do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:
1.
2.
3.
4.

taśmy

Materiał - polipropylen monofilamentowy o grubości nici 0,16 mm
Gramatura około 67 g/m²
Maksymalna wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm / przy porowatości 67%
Taśma dziana na całej długości z atraumatycznymi brzegami nie wymagająca osłonki

Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
W części 16 w Formularzu asoryumentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
zmienia zapis:
Jednorazowa, sterylna, laserowo docięta taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach:
długość min 45 cm max. 50 cm, grubość min. 0,48 mm, gramatura min. 82 g/m2, szerokość
1,1 cm **, wielkość porów min 0,6 max 0,8 mm, grubość nici w splocie 0,15mm.**
**Wykonawca użyczy na czas trwania umowy narzędzi wielokrotnego użytku do implantacji
taśmy:
- jedną igłę do metody przezzasłonowej,
- jedną igłę do metody załonowej,
- jedną igłę do metody przezpochwowej.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Jednorazowa, sterylna, laserowo docięta taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego
nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach:
długość min 45 cm max. 50 cm, grubość min. 0,48 mm, gramatura min. 82 g/m2, szerokość
1,1 cm **, wielkość porów min 0,6 max 0,8 mm, grubość nici w splocie 0,15mm.**
**Wykonawca użyczy na czas trwania umowy narzędzi wielokrotnego użytku do implantacji
taśmy:
- jedną igłę do metody przezzasłonowej,
- jedną igłę do metody załonowej,
- jedną igłę do metody przezpochwowej.
Lub:
Jednorazowa sterylna taśma do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet o
następujących parametrach:
1.
2.
3.
4.

Materiał - polipropylen monofilamentowy o grubości nici 0,16 mm
Gramatura około 67 g/m˛
Maksymalna wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm / przy porowatości 67%
Taśma dziana na całej długości z atraumatycznymi brzegami nie wymagająca osłonki

Pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie nr 9 dot. wzoru umowy
§2, pkt. 2: Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie
na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 10 dot. wzoru umowy
§5, pkt. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby numer umowy oraz data jej zawarcia były
umieszczone na załączniku do faktury?
Odpowiedź;
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11 dot. wzoru umowy
§10, pkt. 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 5% wartości brutto
dostawy obejmującej towary o złej jakości lub nie posiadające deklarowanych właściwości?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12 dot. wzoru umowy
§10, pkt. 1c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 0,2% wartości
niedostarczonej części dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy
§10, pkt. 1c: Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem
„zwłoki”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14 dot. części nr 16
Czy Zamawiający dopuści 40 szt. jednorazowych, sterylnych, laserowo dociętych taśm
do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonanych
z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialnych, z plastikową osłonką na taśmie,
o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm,
porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2 i o grubości nici 0,08 mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), zmienia treść
SIWZ w następujący sposób:
- w pkt. 15.10. SIWZ zmienia brzmienie na:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
Oferta na: Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów
medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, igły do biopsji mózgu dla
Oddziału Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparoskopowe dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - część nr …………”
NIE OTWIERAĆ przed 13.03.2014r. godz. 1030, znak sprawy: DZP/38/382-7/14

- w pkt. 16.1. SIWZ zmienia brzmienie na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I
piętrze, do dnia 13.03.2014r. do godz. 1000 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz.
Od 725 do 1430).
- w pkt. 16.3. SIWZ zmienia brzmienie na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2014r. o godz. 1030, w siedzibie Zamawiającego, w Sali
konferencyjnej na I piętrze (A 21).
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia.
Ponadto Zamawiający dołącza SIWZ po zmianach z dnia 07.03.2014r. oraz Formularz
asoryumentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 07.03.2014r.
Nowy termin składania ofert: 13.03.2014r. do godz. 1000
Nowy termin otwarcia ofert: 13.03.2014r. o godz. 1030
Miejsce składania oraz otwarcia 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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

