Golub-Dobrzyń, dn. 11.12.2018r.

Numer sprawy: DTZ.382.26.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych,
heparyny i leków dla apteki szpitalnej.
W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:
Zapytanie 1
– Do rozdziału XXIII pkt. 1.5. zdanie drugie SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wydłużenie terminu dostaw w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 7 godzin od momentu
zgłoszenia?
Odpowiedź:
- Pytania nie dotyczą prowadzonego postępowania.
Zapytanie 2
- Do rozdziału XXIII pkt. 1.7. punktor trzeci SIWZ. Prosimy o wykreślenie zdania drugiego
stwierdzającego, iż odsetki ustawowe wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy w związku z
tym, że zapis ten jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi (w
szczególności ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).
Odpowiedź:
- Pytania nie dotyczą prowadzonego postępowania.
Zapytanie 3
- Do rozdziału XXIII pkt. 1.10. SIWZ. Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia lub wymiany
towaru wadliwego na wolny od wad do 48 godzin od momentu zgłoszenia.
Odpowiedź:
- Pytania nie dotyczą prowadzonego postępowania.
Zapytanie 4
– Pakiet nr 1,2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakietach szwu syntetycznego,
wchłanialnego, z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekanego polikaprolaktonem i
stearynianem wapnia, całkowity czas wchłaniania 60-90 dni?
Odpowiedź:
- Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego składu szwów i podtrzymuje zapis SIWZ
Zapytanie 5
- Pakiet nr 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwu
monofilamentowego, syntetycznego, wchłanialnego, wykonanego z kwasu glikolowego
i kaprolaktonu, , całkowity czas wchłaniania 90-120 dni?
Odpowiedź:

- Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego składu szwów i podtrzymuje zapis SIWZ
Zapytanie 6
- Pakiet nr 5 poz. 8,9
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub
dopuszczenie szwów, które nie zawierają kolorowych klipsów?
Odpowiedź:
- Zamawiający nie wyraża zgody.
Zapytanie 7
– Pakiet nr 8
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu wchłanianego, plecionego,
z kwasu poliglikolowego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowity
czas wchłaniania ok. 42 dni.
Odpowiedź:
- Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego składu szwów i podtrzymuje zapis SIWZ
Zapytanie 8
- Pakietu nr 9
Czy Zamawiający dopuści w w/w Pakiecie szwy wchłanialne plecione, powlekane kwasem
glikolowym i mlekowym oraz stearynianem wapnia? Wchłanianie do 70dni, a czas podtrzymania
tkankowego po 14 dniach ok.75% pierwotnej siły podtrzymania.
Odpowiedź:
- Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego składu szwów i podtrzymuje zapis SIWZ
Zapytanie 9
- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację kryterium oceny ofert-termin
płatności. W aktualnej sytuacji najwyżej punktowany jest 90 dniowy termin płatności, podczas,
gdy dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2
Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) maksymalny termin płatności to 60
dni.
Odpowiedź:
- Modyfikacja
Zapytanie 10
– Zważywszy na zapis § 3 ust. 5, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie
przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź:
- Modyfikacja
Zapytanie 11
- Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikacje zapisów umowy w § 5 ust. 1 ppkt b) na:
„w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Odpowiedź:
- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych , Zamawiający modyfikuje treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że:
1. Wykreśla się dotychczasowy zapis załącznika nr 10 o następującej treści:
Załącznik Nr 21

Oceniane kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium ceny:

PKT =

Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert
-------------------------------------------------------- x 100 x 95%
Cena oferty badanej

2. Kryterium termin płatności:
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującej
skali punktowej
Termin płatności
przelew 45 dni
przelew 60 dni
przelew 90 dni

PKT =

Ilość punktów
0 pkt.
4 pkt.
5 pkt.

Ilość pkt. przyznana ofercie badanej
--------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5%
Max. ilość pkt. spośród ocenianych ofert

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

i wprowadza się nowy zapis załącznika nr 10 o następującej treści:
Załącznik Nr 21

Oceniane kryteria i ich znaczenie:
1. Kryterium ceny:

PKT =

Najniższa cena spośród nie odrzuconych ofert
-------------------------------------------------------- x 100 x 95%
Cena oferty badanej

2. Kryterium termin płatności:

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującej
skali punktowej
Termin płatności
przelew 45 dni
przelew 50 dni
przelew 60 dni
PKT =

Ilość punktów
0 pkt.
3 pkt.
5 pkt.

Ilość pkt. przyznana ofercie badanej
--------------------------------------------------------------------------- x 100 x 5%
Max. ilość pkt. spośród ocenianych ofert

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

2. Wykreśla się dotychczasowy zapis par. 3.5 projektu umowy o następującej treści:
- Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej ust. 1. W przypadku nie
wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie

i wprowadza się zapis par. 3.5 projektu umowy o następującej treści:
- Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej ust. 1.

W przypadku
wykorzystania przez Zamawiającego co najmniej 50% całości zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie z tytułu niewykorzystania pełnej wartości umowy”.

