Warszawa, dnia 22.03.2016r.
Nr sprawy SPZOZ.U.192/2016
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. dostawy materiałów
zużywalnych z zakresu okulistyki (Nr sprawy SPZOZ.U.192/2016 wpłynęły zapytania do
SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 21.03.2016r.
Dotyczy: Pakiet 3
poz.1 - Czy Zamawiający oczekuje sterylnej serwety okulistycznej SMS z otworem 9 cm x
11cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz dwoma zbiornikami do odprowadzania płynów?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje w ww. pozycji zaoferowanie sterylnej serwety
okulistycznej SMS z otworem 9 cm x 11cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz dwoma
zbiornikami do odprowadzania płynów. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130 cm x 150cm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji zaoferowanie serwety w rozmiarze 130 cm x 150cm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Do SIWZ
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na Pakiet 3 tj.
serwetę okulistyczną, Zamawiający dopuści możliwość złożenia wykazu dostaw obejmujące swym rodzajem jednorazowe wyroby medyczne lub obłożenia operacyjne.
Odpowiedź: Tak, w przypadku oferty na Pakiet nr 3 Zamawiający dopuści możliwość złożenia wykazu dostaw materiałów zużywalnych, jednorazowych wykorzystywanych do leczenia zaćmy z użyciem fakoemusyfikatora bądź metodą tradycyjną których przedmiotem
były jednorazowe wyroby medyczne lub obłożenia operacyjne
Zapytanie nr 2 z dnia 21.03.2016r.
Pyt. 1
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie
nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na
poziomie nie mniejszym niż 50% ilości wyszczególnionych w ofercie przy czym
zamówione ilości będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od
określonych w tym załączniku nr 1 do SIWZ.
Pyt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie z
którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto,
uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Kwestie zmiany stawki podatku VAT
i ceny brutto reguluje § 12 ust 1 pkt 6.
Pyt. 3
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 11 pkt. 2 Wzoru Umowy?
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1%
wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,1% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 5% zamówionego towaru, a
niedostarczonego towaru;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości 0,1%
wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.

