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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 15 stycznia 2020 r.
Znak: ZP/220/02/20
W sprawie: dostawy narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

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: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty: 
Zadanie nr 1- Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku 
Poz.1) Imadło o dł. 240mm, funkcjonalnie identyczne. 
Poz. 2) Imadło o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne. 
poz.3) Kleszcze o nazwie Fletcher, identyczne z wymaganym.
Poz.4) Kleszcze o dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.
Poz.8) Kleszczyki o dł. 260mm lub 230mm, funkcjonalnie identyczne. 
Poz.9) Kleszczyki o dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne. 
Poz.13) Nożyczki nieutwardzone, funkcjonalnie identyczne lub nożyczki SIMS z mikroząbkami (złota śrubka), funkcjonalnie identyczne. 
Poz.19) Wziernik o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne. Czy Zamawiający chce zamówić tylko łyżkę dolną, czy też cały wziernik składający się z łyżki dolnej i górnej?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 30 dni roboczych do 60 dni roboczych, ze względu na wejście w życie Medical Device Regulation 2017/745 wydłużający procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II
Pytanie 3: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii wyrobów       lub wartości brutto wyrobów wolnych od wad, z tym, że nie mniej niż 50 zł za każdy dzień oraz nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej/ niedostarczonej w terminie partii wyrobów; 
b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust 2 umowy                         w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów, których dotyczą niedostarczone dokumenty. 
c) 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 (§ 13 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań, określonej w § 5 ust. 1 umowy. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

WYKONAWCA III
Pytanie 5: (zadanie nr 6, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści manipulator posiadający rękojeść wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 102mm? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA IV
Pytanie 6: Zadanie nr 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200 mm,
pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Zadanie nr 1, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki                         dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Zadanie nr 1, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki                    dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Zadanie nr 1, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, trzonek                    dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA V
Pytanie 10: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej dostawy głównej, której przedmiotem była/jest dostawa wyrobów medycznych. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z szerokim obrotem wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce między innymi narzędziami okulistycznym. Podmioty do których zwraca się                      z prośbą o wystawienie referencji, wystawiają je ogólnie na wyroby medyczne, nie zaś szczegółowo na poszczególne przedmioty dostawy. W związku z tym proszę o zmianę zapisu specyfikacji. 
Odpowiedź: zamawiający uznał argumentację wykonawcy za zasadną i dokonał stosownej modyfikacji zapisów SIWZ (publikacja na platformie zakupowej zamawiającego w dniu 08.01.2020 r.) 

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 poz 2 manipulator jeżyk węża o długości końcówki 9 mm, długość całkowita 120 mm, stalowy? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 poz 3 nożyczki proste ze stali nierdzewnej długość części tnącej 23 mm, długość całkowita 105 mm? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 poz 4 pęsetę anatomiczną wykonaną ze stali nierdzewnej. Zagięta 45 stopni, długość części chwytnej 7,5mm, długość całkowita 105 mm? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 
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