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Znak sprawy ZP/220/48/18 

w sprawie: dostawy materiałów okulistycznych dla Bloku Operacyjnego Klinik Okulistycznych SPSK-2 w Szczecinie.  

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Dot. przedmiotu zamówienia: zadanie 3 

Pytanie 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie: 

- obłożenie na stolik 90x150cm – 1 szt. 

- obłożenie na pacjenta 90x75cm z otworem 8x6cm i przylepcem – 1 szt. 

- rozwórka metalowa Barraquer – 1 szt. 

- plastikowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 35-4,0mm – 1 szt. 

- patyczki „papierosy” – 2 szt. 

- kompresy włókninowe 10x10cm – 5 szt. 

- tupfery fasolka 20x20cm – 3 szt.? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.  

Dot. umowy 

Pytanie 2: czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych                       

w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 

Odpowiedź: tryb postępowania przewidziany w okolicznościach, o które pyta wykonawca został uregulowany                 

w § 11 wzoru umowy.  

Pytanie 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust.1 a/, b/ słowo: ”opóźnienia” na słowo: ”zwłoki”? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy umowne bez zmian. 

Pytanie 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust.1 c/ :”..w wysokości 10% wartości brutto umowy” 

na ”..w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy umowne bez zmian. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 
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