Grudziądz, dnia 14.02.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 413 / 18
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do
ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (znak sprawy: Z/1/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:
1. Prosimy o doprecyzowanie ogólnych warunków umowy (XVI.) poprzez nadanie pkt. 2.4.
następującej treści: „Asortyment znajdujący się w komisie stanowi własność Wykonawcy do
czasu jego pobrania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Pobierając przedmiot
umowy z depozytu Zamawiający jest zobowiązany dokonać kontroli terminu ważności
pobieranego asortymentu. Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany
z depozytu przez Zamawiającego.”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu. Zgodnie z zapisem
w SIWZ w pkt. XVI. 1.4. termin przydatności do użytku dostarczanych asortymentów nie może być
krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia każdorazowej dostawy co Zamawiający będzie sprawdzał
każdorazowo przyjmując uzupełnienie komisu.
2. Pytanie do zadania 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści 4-polowe elektrody ablacyjne bez chłodzenia wraz
z kablami kompatybilnymi, cewniki jednokierunkowe o dziewięciu różnych krzywiznach (classic,
sigma, full circle; każda dostępna w trzech rozmiarach), w tym trzy generujące pętle 270st (full
circle)? Każda elektroda oferowana jest w korzystnej dla pacjenta średnicy 7F. Zamawiający ma
do wyboru dwie długości użytkowe dla elektrod 80cm (np. dla dostępu z żyły podobojczykowej)
oraz 110cm.
Odp. Nie.
3. Pytanie do zadania 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w punkcie 5 zadania 3 sterowalną elektrodę
diagnostyczną o płaskich biegunach? Nasza oferta dotyczy 10-polowej elektrody diagnostycznej
dostępnej w dwóch różnych krzywiznach o średnicy 6F oraz 4 różnych spacingach (2, 5, 2-5-2,
2-8-2). Elektroda charakteryzuje się świetną jakością sygnału elektrycznego zarówno
wykrywanego jak i używanego w trakcie stymulacji.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie zadania 3 w punkcie 5 zaproponowanej
elektrody. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu stosowne zmiany należy umieścić
w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 09.03.2018 r.
do godziny 12:30.
Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na
dzień 09.03.2018 r. na godzinę 13:00.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie:
X.

Opis sposobu przygotowywania oferty:
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym
atramentem.

XI.

Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale
złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku
z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto”
nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
„Przetarg nieograniczony – dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do
ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej”
Znak sprawy: Z/1/PN/18
„Nie otwierać przed 09.03.2018 r. godz. 13.00”
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 09.03.2018 r. godz. 12.30.
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień
Publicznych w dniu 09.03.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy
otwieraniu ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen zawartych w ofertach.
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w dniu 14.02.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
zmianę treści ogłoszenia w powyższym zakresie

