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Wałbrzych, dnia 10.12.2020r.
DZPZ-530-Zp/72/PN-69/20

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa: Strzygarka chirurgiczna, Strzykawki” - Zp/72/PN-69/20.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1,
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3
lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się
podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów
masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie
ceną transakcyjną.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2,
Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do wzoru umowy:
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.
Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt
zaprzestania produkcji.
Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.
Uzasadnienie:
Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem
dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla
dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.
Odp. Zamawiający wprowadza do wzoru umowy § 4 pkt. 8, 9, 10 i 11 o treści:
„§4
8. Strony dopuszczają zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta.
9. Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie producenta wyrobu potwierdzające fakt
zaprzestania produkcji.
10. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w
ofercie
11. Nowy wyrób musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.
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Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 1ml renomowanego producenta
Becton Dickinson posiadającej cylinder wykonany z poliwęglanu,tłok z polipropylenu, nie
posiadającej pierścienia zabezpieczającego przed przypadkowym wysunieciem tłoka,
sterylizowane promieniami gamma?musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane
w ofercie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga pierścienia zabezpieczającego
przed przypadkowym wysunięciem tłoka.
Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w opakowaniu zbiorczym 200szt z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki w opakowaniu zbiorczym 125 szt z
odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 6,
Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczna w kraju i utrudnienia w dostarczeniu
ofert przez kurierów, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie środków komunikacji
elektronicznej podczas składania oferty zgodnie z komunikatem i zaleceniami Urzędu Zamówień
Publicznych?
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
„W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca
zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji
elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej
progów unijnych.
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję
występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w
postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest
nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego
trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych
przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed
upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający
udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający
wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas
na dostosowanie się do nowej sytuacji.”
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie środków komunikacji elektronicznej
podczas składania oferty
Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 2 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 20 ml , opakowania po 100 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, z wyraźnie zaznaczonym miejscem
otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co ułatwia aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz .
Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 2 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 30 ml , opakowania po 50 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, z wyraźnie zaznaczonym miejscem
otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co ułatwia aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz .
Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 2 poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 50ml z rozszerzoną skalą do 60
ml , opakowania po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, z wyraźnie
zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne) , co ułatwia aseptyczne otwarcie
strzykawki zawsze od strony tłoka. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz .
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