
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40  sekretariat 0857220463  e-mail i tel. kontakt. na stronie   www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html      

                                                                                         Sokółka dn. 03.04.2013r 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 200000 euro na 
dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego leczenia 
nietrzymania moczu TOT, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV - 
33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki; 33141122-1 Klamry 
chirurgiczne.

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2013   Nr ogłoszenia – 47731 - 2013: z dnia  29.03.2013 r             

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:  

1. Paragraf 2 ust. 5    Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  W przypadku ponad trzydniowego opóźnienia 
Wykonawcy z realizacją zamówienia Zamawiający może zlecić realizację zamówienia innemu podmiotowi. W 
takim  przypadku  Zamawiający  może  obciążyć  Wykonawcę  różnicą  w  cenie.  Zamawiający  może  jednak 
wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia.

Odpowiedź:      Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

2. Paragraf 3 ust. 4     Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  W przypadku opóźnienia z zapłatą Wykonawca 
może naliczyć odsetki ustawowe.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

3. Paragraf 5 ust. 3.   Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub 
wad  jakościowych  Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi  o  tym  Dostawcę,  który  rozpatrzy  reklamację 
dotyczącą: - braków ilościowych w ciągu 72 godzin - wad jakościowych w ciągu 14 dni.  Ewentualna wymiana 
nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

4. Paragraf  5  ust.  5.     Prosimy  o  modyfikację  zapisu  na  brzmiący:  W  przypadku  braków  ilościowych  i 
asortymentowych niezgodnych z zamówieniem Wykonawca winien w ciągu 3 dni uzupełnić braki na własny 
koszt.  Termin  do  zapłaty  za  dostawę  w  takim  przypadku  biegnie  od  daty  uzupełnienia  dostawy  przez  
Wykonawcę.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

5. Paragraf 9 ust. 2.     Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku trzykrotnego dostarczenia asortymentu złej jakości 
lub z opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o 
zapłatę za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

6. Prosimy o dodanie do umowy zapisu:   „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia   znacznie opóźniają 
dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.+

Odpowiedź:   Zamawiający nie dokona takiego zapisu.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                 Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                                                                                                           Jerzy Kułakowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
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