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Wszyscy uczestnicy
postępowania

Dotyczy: sprzedaż i dostawę optyk, światłowodów, narzędzi i osprzętu laparoskopowego, endoskopowego,
kompatybilnego ze sprzętem i aparaturą K. Storz będącą na wyposażeniu szpitala
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane
pytania udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie nr 1. Grupa 1:
Czy zamawiający wydłuży okres dostawy od momentu zamówienia do max 30 dni?
warunki 7 dniowego terminu dostawy zmuszaja do trzymana sprzętu będącego przedmiotem przetargu na magazynie.
Gwarancja producenta wynosi 24 miesiace od daty sprzedaży przez producenta dla wykonawcy więc z czasem będzie sie
kurczył ten termin. Poza tym zamawiający zastrzega sobie zamówienie mniejszej ilości asortymentu bez żadnych
konsekwencji.
Reasumując - towar będzie czekał cały rok na zamówienie w magazynie wykonawcy, gwarancja producenta będzie już trwała
nawet leżąc na magazynie u wykonawcy i zamrożony kapitał nie wiadomo czy zostanie odzyskany na skutek zmniejszonego
zapotrzebowania wykonawcy. Trochę realizmu proszę. W 7 dni można ściągnąć produkt z terenu unii pod warunkiem iż
producent ma go na magazynie i nie wypadną dni wolne od pracy. Wiadomym jest iż nie trzyma się już dzisiaj stanów
magazynowych tym bardziej iż nie wiadomo czy zamawiający wszystko kupi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2. Grupa 1 i Grupa 2:
Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia) które są wykonywane na zamówienie i wymagają
specjalnego sprowadzania zza granicy, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 35 dni od dnia
złożenia zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3. Grupa 1, poz. 4:
Czy Zamawiający może udzielić dodatkowych informacji na temat wymaganej optyki. Podać średnicę i długość narzędzi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wymagana optyka – kąt patrzenia 6 stopnia musi współpracować z płaszczami nefroskopu o dł. 25 cm 26 Fr i 24 Fr
wyposażone w zawory płukania i ssania oraz zapinkę na tego typu optykę będącą na wyposażeniu szpitala.

Przedstawiona powyżej modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych
postępowaniem i staje się integralną częścią SIWZ.

