
'śzpita[ w sercu miasta" WIELosPEcJALlsTYczNY szPlTAL M!EJsKl
im. J. STRUSIA

z ZAI(ŁADEM oPl EKU Ńczo-LEczN IczYM. sP zoz
z SIEDZ|BĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NlP: 778-13-50-0,16 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

§y§l9m
ła*gdżariie
l§o 9001.2}08,

iD g]l§03\_r§54

61 874 02 07

61 85B 57 69
61 858 57 90

vwvw.szpital-strusią.pozr"!ąĄpI e-mail: dvrekcia@szpital_Strusia.poznan.pl

Poznań, dnia 12 kwietnia 2016r,
w sM / DZP / 38 1 -27 6 4 / N / 20 t 6

Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę ładunków jednorazowego użytku do staplerów wielorazowych, staplerów
okręŻnych i liniowych jednorazowego użytku oraz staplery skórne dta potrzeb'Bloku
OPeracyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej i w poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 12.04.20L6r. uprzejmie wyjaśniam:

PYtanie 1: CzY w Pakiecie nr 3 poz. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie staplera
skórnego, Wyposazonego W przezierny magazynek z czytelnym ornuĆreńi"m ilości zszywek, zszywki
grubość 0,5B - 0,6mm, szerokość 6,9 - 7,2mrn, wysokość 3,6mm?
OdPowiedŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie staplera skórnego o podanych
powyzej parametrach.
PYtanie 2: W celu równego traktowania stron umowy i umozliwienia wykonawcy sprawdzenia
zasadnoŚci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy Ś dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy slwz.
Pytanie 3l Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
orojektu PrzYszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust, 1: W przypadku nie dostarczeńia przedmiotu
umoWYwterminieokreŚlonymw§lust.4alboniedotrzyńaniaterminu,októrymmowaw§3ust,
3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1olo wartości niedostarcŹonej w
terminie partii towaru brutto za kaŻdy dzien zwłoki, jednak nie więcej niż 1Oo/o wartości brutto
niedostarczonej w terminie partii towaru,
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz,
PYtanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 2 poprzez zmianę słów
,,odsetki ustawowe" na ,,odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?
odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy slwz.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie Powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiającY nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
L4.04.2OL6 r. pozostaje bez zmian.
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