Jastrzębie-Zdrój, 21.01.2014r.
DZP/38/382-63/13
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy endoprotez stawu biodrowego, cementu kostnego, płytek i wkrętów dla Oddziału
Ortopedii DZP/38/382-63/14.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 21-01-2014 R.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, 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 ze zm.),
Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1
Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów §8 ust 1:
Wykonawca zapłaci kary umowne
a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
c) w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy, której dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia,
przekraczający termin realizacji dostawy, lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy jednak nie
więcej niż 10 % wartości brutto dostawy, której dotyczy opóźnienie
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Czy w związku z produkcją poszczególnych komponentów przez Producentów europejskich Zamawiający
dopuści etykiety w języku obowiązującym dla kraju danego producenta wyrobu medycznego spełniający
wymogi cytowanej ustawy o wyrobach medycznych.Ustawa o wyrobach medycznych określa, ze Dopuszcza
się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczpospolitej polskiej dostarczane
profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje uzywania w języku angielskim, z
wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskiem lub wyraża za
pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów (Art. 14. pkt.2).
System, który chcielibyśmy zaoferować posiada instrukcję dla bezpośredniego użytkownika w języku
polskim.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 3
Czy w pakiecie nr 4 w pozycji 6 i 7 Zamawiający dopuści mieszalnik bez wskaźnika próżni?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w warunkach umowy w §4 pkt 1 może zmienić termin dostawy z 2 dni roboczych na 5 dni
roboczych (prośba o zmianę warunków dotyczy pakietu 7)
Odpowiedź
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
pkt. 3.10 SIWZ zmienia zapis na:
Realizacja każdego zamówienia złożonego telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub złożonego pisemnie
nastąpi w nieprzekraczalnym czasie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (dla pakietu od 1 do 6 oraz 8
i 9) oraz do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia( dla pakietu 7) Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym
od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie.
§ 4 ust 1 zmienia zapis na:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w Załączniku Nr 1 do umowy według
cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od momentu
zgłoszenia (dla pakietu od 1 do 6 oraz 8 i 9) oraz do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia( dla pakietu 7)
pod nr faksu ….………………..…..…… lub pod adresem e-mail ………………………………………. .
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Pytanie 5
Czy Zamawiający w warunkach umowy § 8 pkt 1c może zmienić zapis z „ w wysokości brutto dostawy
jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóżnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub
termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy na „ w wysokości 0,2 % wartości brutto dostawy za każdy
dzień opóżnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu
umowy”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
19.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej
w następujący sposób:
„Oferta na dostawę endoprotez stawu biodrowego, cementu kostnego, płytek i wkrętów dla Oddziału
Ortopedii DZP/38/382-63/13”
NIE OTWIERAĆ przed 30-01-2014 r. godz. 1030, znak sprawy: DZP/38/382-63/13
W związku z powyższymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zamawiający w załączeniu przekazuje zmieniona treść SIWZ.
Miejsce składania i 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

