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II WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Warszawa, 2015 – 02 - 16
Do uczestników postępowania
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nr sprawy PN - 23/15/MS
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co
następuje:
Pytanie nr 1
Dotyczy Rozdziału VI, pkt. 1.2 SIWZ:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunek posiadania wiedzy i doświadczenia potwierdzony został
wykazem dostaw (wraz z załączonymi dowodami) na dostawę akcesoriów endoskopowych? Są to dostawy
odpowiadające rodzajowi opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że wykonał należycie w okresie 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
minimum 2 główne dostawy.
Za główne dostawy Zamawiający uzna wykonanie zamówienia na dostawy wyrobów medycznych
rodzajowo odpowiadających przedmiotowi zamówienia ….”
o łącznej wartości określonej w SIWZ dla każdego zadania.
Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ - §5 ust. 2 oraz §6 ust. 1 i 2:
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na to, aby terminy dostawy i załatwiania reklamacji odbywały się w
dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
Odpowiedź:
§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§5
2. Terminy dostawy, rodzaj i ilość towaru oraz inne szczególne warunki Zamawiający ustali w
zamówieniach, dostarczonych Wykonawcy faxem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni
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roboczych przed terminem realizacji dostawy. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia
Pracownika Sekcji Zaopatrzenia, a do podpisywania faktur – Pracownika Zespołu Magazynów.
§ 6 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

§6
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych
liczonych od daty jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego Wykonawca wymieni ten
towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie.

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ - §7 ust. 3:
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości niewykonanej części
umowy.
Odpowiedź: Brzmienie §7 ust. 3 pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Mariola Balikowska
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