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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę szwów chirurgicznych i 
siatek przepuklinowych dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 05/PN/ND.ZP/2016

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie
n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 1, 2, 3, 4
Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici  70 cm, dopuści  również długość 75 cm,
pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 1, 2, 3, 4
Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu użyczenia szafki na opakowania z materiałami szewnymi?  
Odp.: Zgodnie z siwz. 

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 1 poz. 1 – 9 
Czy  Zamawiający  dopuści  szew  wchłanialny  w  okresie  około  42  dni,  pleciony,  powlekany
polikaprolaktonem i  stearynianem wapnia,  o  podtrzymywaniu  tkankowym po 7 dniach  65%, po 8-11
dniach 50%? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 1 poz. 10 – 23 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 10-23 do osobnego zadania? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 2 poz. 57 – 71 
Czy Zamawiający  dopuści  szew  wchłanialny  w  okresie  90-120  dni,  kopolimer  kwasu  glikolowego  i
kaprolaktonu, monofilamentowy, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%? 
Odp.: Zgodnie z siwz.



Pytanie Nr 6 dotyczy zadania Nr 2 poz. 57 – 71 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 57-71 do osobnego zadania? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 7 dotyczy zadania Nr 2 poz. 29
Czy Zamawiający dopuści  szew z igłą  okrągłą wzmocnioną,  z  krótkim końcem tnącym (3 krawędzie
tnące), pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 8 dotyczy zadania Nr 2 poz. 35, 36 
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z 3 krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 9 dotyczy zadania Nr 2 poz. 40
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.:  Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 10 dotyczy zadania Nr 4
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny w okresie 180-210 dni, polidioksanon, monofilamentowy, o
podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57
dniach 40%? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 11 dotyczy zadania Nr 3 poz. 6 – 15 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 6-15 do osobnego zadania? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 4
Czy  Zamawiający  wszędzie  tam  gdzie  wymaga  igły  tnącej  dopuści  również  igłę  odwrotnie  tnącą,
pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 4 poz. 18
Czy Zamawiający dopuści również igłę bez określenia ,, mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez
zmian?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 4 poz. 18 – 20 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 18-20 do osobnego zadania? 
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 4 poz. 53
Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 4 poz. 53
Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia ,, czarna”, pozostałe parametry bez zmian?
Odp.: Zgodnie z siwz.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 4 poz. 49
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 49 igłę 26 mm?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 



Pytanie Nr 18 dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy
zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie 
obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? 
Odp.: Tak, Zamwaiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 19  dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4
W celu równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odp.: Tak, Zamwaiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 20  dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 4 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy.”?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 21  dotyczy wzoru umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2:
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
    2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
      1) w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 
           umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
      2) w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za daną część przedmiotu umowy 
           niewykonanego w  terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn 
          leżących po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w 
          terminie przedmiotu umowy
      3) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za daną część wykonanego niezgodnie z umową
          chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do właściwego wykonania 
          przedmiotu umowy w ciągu 2 dni, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy 
          niezgodnej z zamówieniem”
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 
szwów chirurgicznych i siatek przepuklinowych dla SP ZZOZ w Kozienicach ”, Nr sprawy: 
05/PN/ND.ZP/2016

                              ZATWIERDZAM: 

         mgr Jarosław Pawlik 
Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach
    (podpis i pieczęć na oryginale) 

   
          


	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
	W KOZIENICACH

