INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-53, fax (0-42) 271-17-50

E-mail: IzabelaZiolkowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dn. 13.03.2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/62/2013 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do neuroendoskopu
WENTRIKULOSKOPU MINOP firmy Aesculap Chifa, neuroendoskopu pediatrycznego PAEDI SCOPE firmy
Aesculap Chifa oraz endoskopu GIF-160XP firmy Olympus dla Instytutu „CZMP”.

Szanowni Państwo!
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1: Dotyczy wzoru umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:
„W przypadku zwłoki w płatności (kaŜdorazowo wystawionej faktury) powyŜej 30 dni od momentu wymagalności
naleŜności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień.”
Odpowiedź: Nie, zamawiający ze względu na charakter swojej działalności nie moŜe dopuścić do sytuacji, w której
dostawy zostaną wstrzymane.
Pytanie nr 2: Dotyczy wzoru umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:
„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (naleŜności
wymagalnych) powyŜej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego
na fakturze.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. Termin płatności 60-cio dniowy jest zgodny
z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłuŜnikiem jest
podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. Jeśli chodzi o sankcje za przekroczenie terminu płatności
wykonawca ma moŜliwość ich wyboru w Formularzu oferty.
Pytanie nr 3: Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złoŜoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych, a po
bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uwaŜana będzie za uznaną w całości zgodnie z Ŝądaniem
Zamawiającego.”
Odpowiedź: Tak w niniejszym zakresie zmianie ulega wzór umowy.
Pytanie nr 4: Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku:
 Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy
 Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w
przypadku nieterminowego realizowania dostaw, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do naleŜytej
realizacji umowy lub nierealizowania dostawy częściowej przez Wykonawcę.
Odstąpienie od umowy nastąpi po trzykrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia
zgodnego z umową.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5: Dotyczy wzoru umowy § 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„JeŜeli Wykonawca zaoferuje asortyment firmy innej niŜ producenta urządzenia, z którym zaoferowany asortyment
musi być kompatybilny oświadcza, Ŝe produkty te są w pełni kompatybilne z tym urządzeniem, nie spowodują
usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi.”
Prosimy z rezygnacji z części zapisu
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UZASADNIENIE:
Wykonawca oświadcza i zobowiązuję się do dostawy w pełni kompatybilnego asortymentu. W związku z powyŜszym
fakt ich uŜycia i eksploatacji nie moŜe prowadzić do wskazanych zdarzeń. Ich ewentualne zaistnienie moŜe być
przyczyną uŜytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, za co Wykonawca nie moŜe odpowiadać.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6: Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca nie moŜe przenosić na osoby trzecie Ŝadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŜności, w tym między innymi:
A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy;
B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na
drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata;
C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej
umowy.
Zgody takiej nie moŜna bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody , podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7: Dotyczy Załącznika nr 2 – Pakiet nr 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypczyków biopsyjnych do kanału 2,0 mm i długości 1600 mm
(zamiast 1550 mm) posiadających dodatkowo szlifowaną końcówkę dystalną dla lepszej ochrony kanału roboczego
przed zarysowaniem, do endoskopu GIF-160XP firmy Olympus. Szczypczyki te są w pełni kompatybilne z ww.
sprzętem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyŜej opisane szczypczyki biopsyjne.
Integralnymi załącznikami do niniejszego pisma są:
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz cenowy
Zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Zamawiający informuje, iŜ w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, które wpłynęły do niniejszego
postępowania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zmienia treść SIWZ w poniŜszym zakresie:

BYŁO:
§ 52 Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
1.
2.
3.

4.

dokładna nazwa i adres Zamawiającego
nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu
(dopuszcza się odcisk pieczęci);
z napisem: Przetarg ZP/62/2014 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do
neuroendoskopu WENTRIKULOSKOPU MINOP firmy Aesculap Chifa, neuroendoskopu
pediatrycznego PAEDI SCOPE firmy Aesculap Chifa oraz endoskopu GIF-160XP firmy
Olympus dla Instytutu „CZMP”.
z napisem: „Nie otwierać przed: 17.03.2014 r. godz. 11:15

ZMIANA:
§ 52 Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
1.
dokładna nazwa i adres Zamawiającego
2.
nazwa / firma Wykonawcy wraz z dokładnym adresem i numerem telefonu
(dopuszcza się odcisk pieczęci);
3.
z napisem: Przetarg ZP/62/2014 – dostawa materiałów eksploatacyjnych do
neuroendoskopu WENTRIKULOSKOPU MINOP firmy Aesculap Chifa, neuroendoskopu
pediatrycznego PAEDI SCOPE firmy Aesculap Chifa oraz endoskopu GIF-160XP firmy
Olympus dla Instytutu „CZMP”.
4.
z napisem: „Nie otwierać przed: 18.03.2014 r. godz. 11:15
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BYŁO:
§ 58 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 17.03.2014r r. do godz. 11:00

ZMIANA:
§ 58 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 18.03.2014 r. do godz. 11:00

BYŁO:
§ 61 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 17.03.2014 r. o godz. 11:15

ZMIANA:
§ 61 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 18.03.2014 r. o godz. 11:15

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego
Księgowego mgr Małgorzatę Kołtuniak – z upowaŜnienia p.o. Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”.
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