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Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz
Dział Zamówień Publicznych
T: 91 466 10 88 F: 91 466 11 13
E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
www.spsk2-szczecin.pl
Szczecin, dnia 08 stycznia 2020 r.
Znak sprawy ZP/220/92/19
Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów jednorazowego użytku do wykonywania procedur okulistycznych                       dla II Kliniki Okulistyki dla SPSK-2.
WYJAŚNIENIA NR 1
W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843,                         t.j. z dn. 2019.09.27, dalej „PZP”), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I:
Pytanie 1: Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie noża okulistycznego typu Crescent 2,0mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian? 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 poz. 7 ma na myśli 12 zestawów jednorazowych haczyków pakowanych                  po 5 sztuk? 
Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że szacowana ilość wyrobu na 24 miesiące realizacji zamówienia to 12 opakowań                       po 5 sztuk haczyków każde. Zamawiający dokona modyfikacji formularza cen jednostkowych.

Pytanie 3: Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 poz. 7 zgodzi się na zaoferowanie niepodzielnego opakowania składającego się z 5 sztuk haczyków tęczówkowych, tj. 3 opakowań po 5 sztuk? 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 3 poz. 2 dopuści nóż do paracentezy 1,1mm? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 3 poz. 6 dopuści manipulator do rotacji soczewki o długości 0,50mm? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 3 poz. 8 dopuści pęsetkę do witrektomii typu Eckardt 25G o rękojeści wykonanej z poliwęglanu, długości rękojeści 110mm i długości końcówki 32mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

WYKONAWCA II:
Pytanie 7: Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Zadania nr 2 pozycje nr 1, 3 i 6 do odrębnego zadania?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 8: Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Zadania nr 3 pozycje nr 1 - 3 do odrębnego zadania?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Uwaga:
ze względu na modyfikację opisu przedmiotu zamówienia (odpowiedź na pytanie 2) zamawiający wyznacza nowe terminy w postępowaniu:
- składanie ofert do 15.01.2020 r. do godz. 09.00,
- otwarcie ofert 15.01.2020 r. o godz. 09.30.
Miejsca składania i otwarcia ofert bez zmian.
   Z poważaniem, 
DYREKTOR SPSK-2
   podpis w oryginale

