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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa sprzętu medycznego - 2
Numer ogłoszenia: 88175 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016

Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  do
niniejszego postępowania,  wpłynęły wnioski  o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający
poniżej odpowiada: 

PYTANIE NR 1
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 05.10.2010r w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobów medycznych wyroby medyczne przeznaczone do przechowywania krwi są klasyfikowane
do klasy IIa, a więc Certyfikat Zgodności CE zgodny z normą 93/42/EEC dla tych wyrobów musi być
wydany przez jednostkę notyfikowaną. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga w pakiecie nr
1 Certyfikatu Zgodności CE wydanego  przez jednostkę notyfikowaną ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją nr 1. 

PYTANIE NR 2
Dot. pakietu nr 1 (szafa chłodnicza do przechowywania krwi do przetoczeń szt. 2)
Proszę o dookreślenie w ile szuflad ma być wyposażona każda z szaf chłodniczych.
Odpowiedź: Każda szafa chłodnicza, ma być wyposażona od 4 do 6 szuflad.

PYTANIE NR 3
Dot. pakietu nr 1 (szafa chłodnicza do przechowywania krwi do przetoczeń szt. 2)
Proszę o wyrażenie zgody na zmianę terminu płatności na 2 równe raty płatne co 30 dni, liczone od
dnia odbioru towaru. Obecny termin 4 równych rat płatnych co 30 dni, to w sumie aż 120 dni (!) od
dostawy towaru – 4 miesiące to bardzo długi okres, w którym Wykonawca musiałby faktycznie kre-
dytować Szpital.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją nr 2.

PYTANIE NR 4
Dot. pakietu nr 1 (szafa chłodnicza do przechowywania krwi do przetoczeń szt. 2)
Czy Zamawiający dopuści, aby dostawa urządzeń medycznych nastąpiła w terminie do 6 tygodni od
podpisania umowy? Urządzenia, które chcą Państwo zamówić są produkowane na specjalne zamó-
wienie  
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i dostawa w ciągu 30 dni nie jest możliwa. Biorąc pod uwagę ekstremalnie trudne warunki finanso-
we jakie Państwo proponują, proszę o przychylenie się do naszego wniosku.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, zgodnie z modyfikacją nr 3 i 4.

Odpowiedz na powyższe pytanie należy traktować jako obowiązujące zmiany i dopuszczenia do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Przy wypełnianiu załącznika nr 4,
należy powołać się na numer odpowiedzi, dopuszczający dany parametr.

MODYFIKACJE
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący sposób:

1. W siwz w cz. 7.1 zamawiający dodaje pkt 3, o następującej treści:
[...-Pakiet nr 1, deklarację zgodności oraz Certyfikat Zgodności CE zgodny z normą 93/42/EEC 
wydany przez jednostkę notyfikowaną, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. 2015.876 z dnia 2015.06.24). ...]

2. W siwz w cz. 13 pkt 8, tiret 1  zamawiający zastępuje zapis:
[...-Pakiet nr 1, 4 równe raty płatne co 30 dni, liczone od dnia odbioru towaru …]
zapisem:
[...-Pakiet nr 1: 3 równe raty płatne co 30 dni, liczone od dnia odbioru towaru …]

3. W siwz w cz. 4,  zamawiający zastępuje zapis:
[...4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:
Czas trwania zamówienia 12 miesięcy, termin wykonania do 30 dni. …]
zapisem:
[...-4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:
Czas trwania zamówienia 12 miesięcy, termin wykonania do 42 dni. …]

4. W siwz w cz. 14 pkt 2, lit b  zamawiający zastępuje zapis:
[...b) sposób punktacji w kryterium, x2 - termin dostawy, (waga 5):
Wykonawca w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1), określa w dniach oferowany termin dostawy:
- termin dostawy do 7 dni = 5pkt;
- termin dostawy od 8 do 14 dni = 2,5pkt;
- termin dostawy od 15 do 21 dni = 1,25pkt;
- termin dostawy od 22 do 30 dni = 0,5pkt; …]
zapisem:
[...b) sposób punktacji w kryterium, x2 - termin dostawy, (waga 5):
Wykonawca w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1), określa w dniach oferowany termin dostawy:
- termin dostawy do 7 dni = 5pkt;
- termin dostawy od 8 do 14 dni = 2,5pkt;
- termin dostawy od 15 do 21 dni = 1,25pkt;
- termin dostawy od 22 do 42 dni = 0,5pkt; …]

5. W siwz w cz. 12 zamawiający zastępuje zapis:
[...12. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  24.06.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego 
(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 11.5.
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Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 24.06.2016 r. o godz. 09.30 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna- biblioteka )  zamawiającego. ...]
zapisem:
[...12. Termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia  27.06.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego 
(budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz 
posiadać oznaczenie jak w 11.5.
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 27.06.2016 r. o godz. 09.30 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna- biblioteka )  zamawiającego. ...]

W  związku  z  modyfikacjami  i  dopuszczeniami  wymagającymi  zmian  w  ofertach  zamawiający
przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.06.2016 r. 

Z poważaniem
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	PYTANIE NR 1

