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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 17 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: ZP/220/14/20
Dotyczy: postępowania na dostawę kaniul do naczyń obwodowych i kaniul dotętniczych jednorazowego użytku                         dla SPSK-2 w Szczecinie.
WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I:
Pytanie 1: Prosimy o informację, czy w formularzu asortymentowo-cenowym należy podać cenę jednostkową netto (kolumna 4) za sztukę, czy za opakowanie?
Odpowiedź: cena jednostkowa - podana w kolumnie 4 - dotyczy 1 sztuki wyrobu.  
Pytanie 2: Dot. Poz. 1.1, Parametr wymagany nr 7.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie. Czy Zamawiający miał na myśli 6 pasków RTG? Kaniule o podanych parametrach nie posiadają pasków które są widoczne w USG.
Odpowiedź: zamawiający potwierdza – parametr ujęty w pozycji 1.1 nr 7 dotyczy pasków RTG. 
Zamawiający dokona modyfikacji formularza „Parametry wymagane” w przedmiotowym zakresie. 
Jednocześnie zamawiający dopuszcza złożenie oferty wraz z formularzem pierwotnym (sprzed modyfikacji),                             pod warunkiem naniesienia na formularz uwagi o spełnianiu wymogu określonego w zmodyfikowanym punkcie 7, to jest widoczności pasków w RTG.   
Pytanie 3: Dot. Poz. 1.3, Parametr wymagany nr 3.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dla kaniul 18G 20G oraz 22G wymaga zaoferowania kaniuli                                        z dodatkowym otworem przy ostrzu igły, umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi)?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 4: Dot. par. 9 ust. 1c wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: „(...) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy          w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź                          w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia (par. 13 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy SIWZ bez zmian.

WYKONAWCA II:
Pytanie 5: Kaniule noworodkowe, dotętnicze i do naczyń obwodowych, pozycja 2
Czy Zamawiający wyłączy pozycję drugą (Kaniula dotętnicza) i utworzy z niej osobne Zadanie? Pozwoli to na uzyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert od firm specjalizujących się w tym asortymencie.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 2 z zadania.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.
Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale

