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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę szkiełek szlifowanych, nakrywkowych oraz adhezyjnych –
Zp/39/PN-36/17
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, dotyczy pakietu nr 1
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w pozycji 1 szkiełka podstawowe, szlifowane (90°), z
podwójnym polem do opisu. Szkiełka o wymiarach: 26 x 76 x 1,0 mm (+ 0 / -1.0mm) (zgodnie z normą ISO
8037-1). Szkiełka wykonane ze szkła sodowo-wapniowego: SiO2 72,2%, MgO 4,3%, Na2O 14,3%, Al2O3
1,2%, K2O 1,2%, Fe2O3 0,03%, CaO 6,4%, SO3 0,3%. Szkiełka czyste, gotowe do użycia, o niskiej
autofluorescencji. Opakowanie: 50 szt. Odp. Zamawiający wymaga szkiełka podstawowe szlifowane
zgodnie z SIWZ. Parametry wskazane w pytaniu ofertowym wymagane.
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga w pozycjach 2, 3 i 4 szkiełek nakrywkowych wykonanych
ze szła borosylikatowego D 263 M, o grubości 0,13 - 0,16 mm, o wysokiej przeźroczystości i achromatyczne,
przepuszczalność światła dla szkła o gr. 0,1 mm τVD65 w % (d = 0,15mm) = 91,7 ± 0,3%. Opakowanie zbiorcze
10 x 100 sztuk. Odp. Zamawiający wymaga szkiełka nakrywkowe pozycja 2, 3 i 4 zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 2
Ze względu na wymaganie szkiełek w opakowaniach po 72 sztuki prosimy o dopuszczenie 70 opakowań po 72
sztuki, co daje całkowitą ilość 5040. Pozostałe opisy zgodne z SIWZ Odp. Zamawiający dopuszcza
przeliczenie wymaganej ilości szkiełek ze względu na opakowania przyjmuje 70x72 co stanowi 5040
sztuk.
Pytanie 3, dotyczy formularza cenowego
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, oprócz
wymaganej „Nazwy producenta” wymogu wskazania również „numeru katalogowego” oferowanego
asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest
oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego
wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas
wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na
etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment. Odp. Zamawiający nie
zmienia formularza cenowego.
Pytanie 4, dotyczy projektu umowy
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie w umowie
dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy
zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie

kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”. Zapis ten pozwoli Wykonawcy w
odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. Odp. Zamawiający nie
zmienia projektu umowy.
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy.
Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania
umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są
niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w
umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. Odp.
Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4
miejsc po przecinku? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 1, poz.1 oraz pakiet 2, poz.1
Czy Zamawiający dopuści szkiełka diagnostyczne gwarantujące najwyższą jakość wymaganą przez
Zamawiającego z terminem przydatności do użytku minimum 11 miesięcy, ze względu na specjalistyczny
proces technologiczny zastosowany przy ich produkcji ? Odp. Zamawiający dopuszcza szkiełka
diagnostyczne z terminem przydatności do użycia minimum 11 miesięcy.
Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 1, poz. 2, 3, 4
Czy Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych o grubości 0,13 – 0,16mm? Odp. Zamawiający oczekuje
szkiełek nakrywkowych o grubości 0,13 – 0,16 mm.
Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 1 oraz pakiet 2
Czy Zamawiający oczekuje aby opakowania szkiełek nie posiadały pochłaniaczy wilgoci oraz nie były
przekładane bibułkami? Odp. Zamawiający wyraża zgodę aby opakowania szkiełek posiadały
pochłaniacze wilgoci oraz nie były przekładane bibułkami.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szkiełek w opakowaniach handlowych z jednoczesnym
przeliczeniem zamawianych ilości:
- pakiet.1, poz. 1 – opakowanie handlowe=50szt.
- pakiet 1, poz. 2-4 – opakowania handlowe=10x100szt – łącznie 1000 szt.
- pakiet 2, poz. 1 – opakowanie handlowe=72 szt.?
Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szkiełek w opakowaniach handlowych z jednoczesnym
przeliczeniem ilości.
Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę szkiełek za sztukę, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę szkiełek za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.
Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający oczekuje aby dodatkową ochronę zapewniało pakowanie szkła w celofan i/lub pudełko w
celofanie? Odp. Zamawiający oczekuje aby szkiełka pakowane były w celofan i/lub pudełko w celofanie.
Czy w przypadku zgody na wycenę szkiełek w opakowaniach handlowych, Zamawiający oczekuje przeliczenia
i zaokrąglenia zaoferowanych ilości do pełnych opakowań w górę? Odp. Zamawiający dopuszcza
przeliczenia i zaokrąglenia zaoferowanych ilości do pełnych opakowań w górę.
Pytanie 10, dotyczy SIWZ punkt XI.A, 4 :
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu zawartego w wyżej wymienionym punkcie SIWZ
przedstawienie poświadczenia na dostawę wyrobów medycznych w tym materiałów laboratoryjnych? Odp.
Tak.

