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Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
na : Dostawę zamkniętego systemu
aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi dla SP ZOZ MSWiA
w Katowicach nr ref. 05/2019
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm.
uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej tabelce, przedstawiamy treść
zapytań wraz z odpowiedziami.
Lp.

1.

2.

3.

4.

Pytanie

dot. zapisów SIWZ rozdz. 4 pkt. 4.3
Prosimy o dostosowanie zapisu rozdz. 4 pkt. 4.3 dotyczącego ważności
probówek do zapisu znajdującego się w pkt. 9 pod pakietem nr I (termin
ważności min. 8 miesięcy od dnia dostawy). Ponadto prosimy dla poz. nr 2
pakietu nr I dopuszczenie terminu ważności min. 6 miesięcy od dnia
dostawy. Termin ważności produktu zależy od odczynnika znajdującego się
w probówko-strzykawkach. W przypadku probówko-strzykawek z poz. 2
(surowica z żelem separującym) termin ważności wynosi min. 6 miesięcy od
dnia dostawy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z
terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów
użytkowych.
dot. pakietu nr 1 poz. 15
Czy strzykawka do gazometrii ma posiadać fabrycznie nałożony filtr
odpowietrzający?
dot. zapisów pod pakietem nr I poz. 12

Odpowiedzi

Tak, Zamawiający wyraża
zgodę. Tak Zamawiający potwierdza
ważność warunku uregulowanego w
pkt. 9 pod Pakietem nr 1.

TAK.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia czytnika TAK.
OB. w formie bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy?
dot. zapisów SIWZ pkt. 7.6.2
Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia o posiadaniu dokumentów
potwierdzających dopuszczenie oferowanego asortymenty do obrotu zgodnie Oświadczenie zawarte jest w 2
z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach części załącznika nr 4.
medycznych (Dz. U. z 2017 r poz.211) według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.
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Lp.

5.

6.

7.

8.

Pytanie

Odpowiedzi

Niestety dołączony do SIWZ załącznik nr 4 stanowi oświadczenie, ale
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.).
Brak jest natomiast wzoru oświadczenia o posiadaniu dokumentów
potwierdzających dopuszczenie oferowanego asortymenty do obrotu. W
związku z powyższym prosimy o stosowne wyjaśnienie.
dot. zapisów SIWZ rozdz. 19
Zgodnie z zapisami rozdz. 19 przedmiot zamówienia został podzielony na 8
części – PAKIETY i Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Prosimy o stosowne wyjaśnienia oraz potwierdzenie, że przedmiot
zamówienia tj. system aspiracyjno-próżniowy ujęty jest w jednym,
niepodzielnym pakiecie nr I.
dot. zapisów Umowy par 2 ust. 4
Prosimy o modyfikację zapisów par. 2 ust. 4 na zapis następujący: „Dostawy
(……) koszt i ryzyko Wykonawcy przy czym wartość zamówienia
jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto (..)”
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty
transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego,
robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia
towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze
sprzedaży towaru o takiej wartości.
dot. tabeli asortymentowo-cenowej pakietu nr I
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tabeli asortymentowo-cenowej
kolumny „Nr katalogowy oferowanego produktu”. Podanie numeru
katalogowego pozwoli Zamawiającemu na weryfikację zgodności
zaoferowanego przez Wykonawcę produktu z opisem przedmiotu
zamówienia oraz pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień na
etapie realizacji zamówienia

Oświadczenie zawarte jest w 2
części załącznika nr 4.

System
aspiracyjnopróżniowy ujęty jest w
jednym,
niepodzielnym
pakiecie nr I.

Zgodniez siwz.

TAK należy dodać wskazaną
kolumnę.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT
który otrzymuje brzmienie:
Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia 11.04. 2019r. do godziny 11:00
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2019r. o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego, tj.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
im. Grzegorza Załogi w Katowicach,
Dział Zamówień Publicznych
ul. Kilińskiego 42, 40-052 KATOWICE
W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia
o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie nr 540067778-N-2019 z dnia 08-04-2019 r w
Biuletynie Zamówień Publicznych.

z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach
dr n.med. Piotr Grazda
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