
Samodzielny Pu bliczny Zaklad Opieki Zd rowotnej
Kiliiiskiego 29
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Pismo : wyposaieni el29 4 12019 I 5 Siedlce dnia: 201 9-12-18

ODPOWINDa
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiaj4cego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnta29 stycznia2004rol<uPrawo Zamowieh Publicznych(tj.Dz.U. z2019r.poz. 1843)wtrybie

przetargu nieograniczonego, na:

dostawa i montai rvyposaZenia na Blok Operacyjny oraz Oddzial Anestezjologii i Intensl.rvnej

Terapii (meble, meble ze stali nierdzewnej, drobny sprzgt medyczny),

TreS6 wspornnianej proSby jest nastgpLrj4ca :

l. Pkt. 3 SIWZ - opis przedmiotu zam6wienia podpunkt 3.2 dot. skladania ofert czgsciowych,

gdzie czg56 (zadania stanowi):

a. Czy zadanie nr 4- rneble tapicerowane, kt6re nie jest ujgte w tabeli zada{. a do kt6rego zal4czony

jest formularz asottymentowo-cenowy wchodzi w sklad zadan do wykonania w ramach

postgpowania? (zadanie zostalo ujgte w formularzu: wzor oferty i formularzach cenowych)

odpowiedZ - meble tapicerowane nie s4 przedmiotem postgpowania - zgodnie z SIWZ postgpowanie

obejmuje 14 zadah

b. Czy wobec powyzszego postgpowanie sklada sig z 15 zadai czgiciowych

odpowiedZ - zgodnie zSIWZ postgpowanie obejmuje 14 zadat\

c. Podpunkt 3.5. Miejsce realizacji: Siedlce - dla zadania czgsciowego: 1-14, je5li w zwi4zku z

powyzszym pytaniem dot. ilo6ci zadan (15?), czry miejscern realizacji s4 Siedlce - dla zadania

czgSciowego 1-15?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ postgpowanie obejmuje 14 zadah
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2. Pkt. 5.1 SIWZ - Termin wykonania: Zamowienie musi zostai zrealizowane w terminie:

30 dni od daty udzielenia zam6wienia - dla zadania czg6ciowego: 1 - 14, czy w przypadku 15 zadail

termin 30 dni od daty udzielenia zam6wienia dot. wszystkich 15 czgSci

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ postgpowanie obejmuje 14 zadah

3, Pkt. 18 - opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy wyborze ofefi,wrazz

podaniem znaczenia tych kryteri6w i sposobu oceny ofeft. Czy opis kryteri6w dot. zadah czgiciowych

dla zadania 1-15 (w odniesieniu do wczeSniejszych pytari)

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ postgpowanie obejmuje 14 zadan

4. zal4cznik do SIWZ Wz6r oferty: podpunkt f

f, Potwierdzamy gotowo66 do dostarczenia 1 sztuki szafki/kontenrka z szufladami, ze stali

nierdzewnej w celu potwierdzenia parametr6w okre6lonych w opisie przedmiotu zam6wienia w

terminie okreSlonym przez Zamawiaj4cego - czy ten podpunkt dotyczy skladanej oferty tylko w

zakresie mebli ze stali nierdzewnej czy wszystkich zadah, Czy Zamawiaj4cy moze doprecyzowad

zapis, podaj4c kt6rycli zadatt dotyczy ten podpunkt?

OdpowiedZ - tak, zapis dotyczy zadai, w kt6rych przedmiotem s4 meble ze stali nierdzewnej

5, zat4cznik do SIWZ wz6r oferty pkt. 3

PROSIMY o zwrot pienigdzy wniesionych tytulem wadium na rachunek bankowy o
numerze: prowadzony przezbank

. Czy Zamawiaj1cy wykre5li ten punkt zformularza
wzoru ofefty, ze wzglgdu na fakt, i2w tym postgpowaniu nie ma obowi4zku wplaty wadiurr

OdpowiedZ - tak, ww. zapis nie doryczy niniejszego postgpowania

6. Za\, Nr 7 - parametry plyta meblowa. Czy w zal1czniku nie nast4pila omytrka pisarska.

zalqczniku opisane zostaLo zadanie nt 4 - ptyta laminowana, Z formularzy cenowych wynika,

zadanie nr 4 to meble tapicerowane.Czry ten opis dot. zadania 15 - mebli zlaminatu?

Odpowied2 - zgodnie z SIWZ zadanie nr 4 dolyczy mebli z plyty laminowanej. Zal.Nr 7 dotyczy

opisu parametr6w z zadania nr 4. Meble tapicerowane zostaj4wykre$lone z niniejszego postgpowania.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem aft. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 slycznia 2004 roku Prawo

Zamowreh Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo rozeslane

do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.
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