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Tarnów, 2017-07-17

Znak: AE/ZP-27-43/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy: sprzętu
medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz
systemów
do
naprawy
zaburzeń
statyki
narządów
miednicy,
jednocześnie
do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele dla Specjalistycznego
Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:
1. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych
opakowaniach handlowych (cewniki urologiczne Nelaton Pakiet Nr 7 poz. 1 i 2 pakowane
pojedynczo, łącznie 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym handlowym)?
2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie wysyłania faktur osobno nie wraz
z towarem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48
godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy
wskazany przez Zamawiającego zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do
Zamawiającego). Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:
Ad. 1 Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 1 i 2 cewników w
trzech rozmiarach łącznie w ilości 100 sztuk, nie wyraża zgody na składanie zamówień w pełnych
opakowaniach handlowych przedmiotu zamówienia, tj. cewników urologicznych typu Nelatona
pakowanych pojedynczo, łącznie 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym handlowym, dopuszcza natomiast
cewniki pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza wysyłania faktur osobno nie wraz z towarem, jak również przesyłania
skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a
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