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                                               Szczecin, 16.12.2022 r. Znak Sprawy: ZP/220/80/22                            
Dotyczy:  dostawy materiałów jednorazowego użytku do procedur okulistycznych oraz pozycjonerów wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie

Wyjaśnienie nr 3
Wykonawca nr 3 
Dotyczy projektu umowy i zadanie nr 6
Czy z uwagi na brak możliwości przewidzenia kształtowania się poziomu cen przedmiotu zamówienia w tak długim okresie jakim są 3 lata oraz konieczności skalkulowania tego ryzyka w zaoferowanej cenie, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu realizacji umowy do 12 miesięcy?
     Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw cząstkowych w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

     Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	Prosimy Zamawiającego o określenie w sztukach lub opakowaniach maksymalnego zamówienia cząstkowego dla obu pozycji z zadania nr 6. 

Odpowiedź: W  zakresie zadania nr 6 jest tylko jedna pozycja. Zamawiający nie określa ilości zamówienia, gdyż jest to uzależnione od potrzeb. Wykonawca może sobie przeliczyć średnią miesięczną  z zamawianej ilości..

Wykonawca nr 4 
Szanowni Państwo,  uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
(zadanie nr 2, poz. 9) Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający fartuch L zamiast wymaganego XL?
      Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

	(SWZ, pkt. XXII, kryteria oceny ofert) W zakresie zadania nr 2, 5, 6, 7 Zamawiający określił sposób oceny jako: cena 90%, termin realizacji zamówień cząstkowych 10%, termin płatności 10%, co daje nam 110%.  W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o podanie  jaki jest poprawny sposób oceny ofert?

   Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo zawyżył ocenę ofert w kryterium termin płatności oraz termin realizacji zamówień cząstkowych. Niniejszym pismem powyższe zostało zmodyfikowane, prawidłowe kryteria znajdują się poniżej. Informacja o sprostowaniu również została przekazana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i opublikowana w Dz. U. U.E 2022/S 243-702370 w dniu 16.12.2022 r.

W zakresie zadań nr 2,5,6,7
1.   cena brutto - 90 %
2.   termin realizacji zamówień cząstkowych - 5 %
3.   termin płatności – 5%
Sposób oceny ofert znajduje się w Modyfikacji SWZ nr 2

Wykonawca nr 5
Dotyczy zadania nr 1
Prosimy o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji : 1,2,3,4,5,6 oraz 8 do osobnego pakietu w celu zaoferowania
produktów o najwyższej jakości.
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia ww. pozycji do innego zadania.

Dotyczy zadania nr 1
Prosimy o wydzielenie z zadania nr 1 pozycji 8 do osobnego pakietu i dopuszczenie pęsety z koncówką
tytanową zamiast stalowej w celu zapewnienia najlepszej jakości podczas zabiegów oraz długości
końcówki 34 mm w celu najłatwiejszego dostępu części chwytnych w pobliże siatkówki. Pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia ww. pozycji do innego zadania

Dotyczy zadania nr 3
Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 3 pozycja 9 zatyczkę do kanalików łzowych o parametrach : Sterylna,
jednorazowa. Sterylnie zapakowane z ruchomym noskiem do stałej okluzji, z aplikatorem. Sterylnie
zapakowane z wydrążonym kanalikiem wewnąrz, do częścowej okluzji, z aplikatorem. Dostępna w
rozmiarach: S, M, L.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeśli jest  biodegradowalna zgodnie z FCJ.

Dotyczy zadania nr 4
Prosimy o wydzielenie z zadania nr 4 pozycji nr 2,3,4,7,8,11 do osobnego pakietu w celu złożenia oferty o
najlepszych parametrach jakościowych.
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia ww. pozycji do innego zadania

Dotyczy zadania nr 4
Prosimy o wydzielenie z zadania pozycji 2 i 7 do osobnego pakietu w celu zaoferowania produktów o
najwyższej jakości i bezpieczeństwie.
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia ww. pozycji do innego zadania
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