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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
wszczepialnych defibrylatorów serca oraz materiałów jednorazowych do zabiegów koronarografii i
PTCA oraz wszczepialnych defibrylatorów serca dla potrzeb MSS Sp. z o. o. (znak sprawy
DZP.341.17.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
LP.

1

2

Pytanie

Prosimy o wskazanie, które pakiety objęte są umową depozytu. Jeśli
pakiet 4 jest objęty umową depozytu, prosimy o podanie ile sztuk
wymaga Zamawiający w depozycie.
Ad par. 11 ust. 1a) i b) wzoru umowy, załącznik 3 do SIWZ.

Odpowiedź

Pakiety, które zostaną objęte umową
depozytu: część 1; część 10 p.1; część 11 p 7;
część 12 p.7
NIE

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto
odpowiednio wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy I
wartości brutto wadliwych lub brakujących części przedmiotu dostawy,
za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.
3
Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 4 do SIWZ poprzez TAK
dodanie do par. 2 ust. 2 zdania o następującej treści: „Wyrób, któremu
upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez
Zamawiającego.”
4
dotyczy zadania 9:
Tak, Zamawiający dopuszcza
Mając na uwadze możliwość zaoferowania asortymentu najwyższej
jakości, prosimy o dopuszczenie Y-konektorów w wersji push-click o
płynnej regulacji zacisku, umożliwiające łatwe wprowadzenia przyrządu
do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki; Średnica zastawki
umożliwia wprowadzenia cewnika do wnętrza naczynia w rozmiarach od
0F- 8F z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym
blokowaniem. Odgałęzienie boczne posiada wbudowany
przedłużacz i kranik;
I. Zmodyfikowany zapis załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy depozytu w § 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2.

§2
„W chwili pobrania wyrobu medycznego z depozytu upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje w karcie
wydania wyrobu medycznego ilość pobranego wyrobu medycznego oraz jego właściwości (oznaczenie, numer
seryjny). O ilości i jakości zużytego wyrobu medycznego Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę. Z
chwilą takiego powiadomienia strony uznają wyrób medyczny za dostarczony w rozumieniu umowy wymienionej
w § 1 ust. 3 i 6. Wyrób, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez
Zamawiającego”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem
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