Ostrów Wielkopolski dnia 11.10.2018r.
Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem
Dotyczy:
postępowania pn.”Dostawa STYMULATORÓW dla Oddziału Kardiologicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”
oznaczenie sprawy: FDZP.226.32.2018.

Działając na podstawie art.38 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z
2017r. Poz.1579 ze zm.) , pomimo wyczerpania okresu na zadawanie pytań do SIWZ , Zamawiający
nie pozostawi bez rozpoznania - pytania, które wpłynęło po terminie i udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie 1
W związku z rozbieżnościami pomiędzy Formularzem Oferty (termin dostawy określony w dniach),
treścią SIWZ (rozdz. XVI pkt.III termin dostawy określony w godzinach) a treścią par.6 ust. 1 pkt.3
Istotnych postanowień umowy (wskazany przez Zamawiającego konkretny termin dostawy) proszę
wyjaśnienie treści SIWZ i wskazanie wiążących zapisów.
Odpowiedź: zamawiający informuje, iż :
1. W formularzu ofertowym, jest:
• oraz oferuje dostawę w ciągu ............ dni
ma być:
• oraz oferuje dostawę w ciągu ............ godzin.
2. Istotne postanowienia umowy par.6 ust. 1 pkt.3 -załącznik nr 2 do SIWZ, jest:
„Zamawiający po wykorzystaniu danego stymulatora prześle Wykonawcy faksem lub pocztą protokół
zużycia stymulatora, który będzie podstawą do wystawienia faktury, płatnej zgodnie z zapisami § 7
niniejszej umowy. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania protokołu
zużycia dostarczy na własny koszt stymulator taki sam jak określony w protokole zużycia. Zamawiający
zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z
zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu
w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po
otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na
produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności.”

ma być:
„Zamawiający po wykorzystaniu danego stymulatora prześle Wykonawcy faksem lub pocztą protokół
zużycia stymulatora, który będzie podstawą do wystawienia faktury, płatnej zgodnie z zapisami § 7
niniejszej umowy. Wykonawca w terminie do ......................... od momentu otrzymania protokołu
zużycia dostarczy na własny koszt stymulator taki sam jak określony w protokole zużycia. Zamawiający
zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z
zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu
w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po
otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na
produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności.”

3. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 18.10.2018r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert w dniu 18.10.2018r. o godz. 10:30.

/podpisał
Dariusz Bierła
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim/
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