Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 02.06.2017 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę ostrzy do pił ortopedycznych, ostrzy do dermatomu i
noża HUMBIEGO kompatybilnych z systemami posiadanymi przez szpital oraz oleju przeznaczonego do
konserwacji napędów ortopedycznych” DZP/39/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz.
2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ostrzy do elektrycznej piły oscylacyjnej do gipsu dedykowanych
tylko do piły do gipsu tego samego producenta,? Z uwagi na różne rozwiązania konstrukcyjne proponowanego
asortymentu, tylko producent danego asortymentu jest w stanie zagwarantować pełną kompatybilność pomiędzy
wyprodukowanym ostrzem a piłą przeznaczoną do jego zastosowania.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania ostrzy kompatybilnych z piłami do gipsu Aesculap GP24, oraz ChM.
Ostrze musi być jednocześnie kompatybilne z piłą do gipsu Aesculap GP24, oraz ChM. Zamawiający nie
dopuszcza zaoferowania dwóch różnych ostrzy, z których jedne będą kompatybilne z piłą Aesculap GP24
natomiast inne z piłą ChM. Zamawiający nie wymaga, aby były to ostrza producenta piły jednak nie
wyklucza możliwości ich zaoferowania. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że należy złożyć ofertę
na całe zadanie dotyczące ostrzy do elektrycznej piły oscylacyjnej do gipsu Aesculap GP24, oraz ChM.

Pytanie nr 2
Dotyczy umowy
Czy Zamawiający zmieni termin określony w §7 ust. 2 z „2 dni robocze” na „5 dni roboczych” z uwagi na
to, iż termin określony przez Zamawiającego jest zbyt krótki.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu. Termin pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3
Dotyczy umowy
Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania
pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej
reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w
oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż z ust. 3, to Wykonawca ma w takiej sytuacji odebrać towar od
Zamawiającego.

Pytanie nr 4
Pakiet nr 6
Ostrze o wymiarach 0,61x5,5x25 mm podane przez zamawiającego nie występuje w katalogu. Prawdopodobnie
podczas wpisywania żądanych rozmiarów wdarła się omyłka pisarska i zamiast grubości 0,51 mm została
przypadkowo wpisana wartość 0,61 mm.
Prawidłowy żądany rozmiar ostrza 0,51 mm x 5,5 x 25 mm jest podany w SIWZ dlatego prosimy o wykreślenie
błędnego rozmiaru 0,61 x 5,5 x 25 mm z SIWZ (brak rozmiaru w katalogu producenta).
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu. Wymóg pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5
Pakiet nr 6
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie utworzenia minimalnego depozytu u zamawiającego w ilości po 5 szt. z
każdego rozmiaru ostrza ?
Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie znacząco wpłynie na poprawę ergonomii pracy.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie depozytu.
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