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Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę staplerów chirurgicznych,
ładunków do staplerów, implantów chirurgicznych, retraktorów, materiałów
eksploatacyjnych lasera chirurgicznego dla potrzeb Specjalistycznego Zespołu
Chorób Płuc i Gruźlicy
Gru
Bystrej - nr sprawy: 10/EZP/380/MAS
MAS/2/2012
W związku
zku ze złoŜonymi
zło
zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie
tosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych, Specjalistyczny
ecjalistyczny Zespół
Chorób Płuc i Gruźlicy
Gru
w Bystrej wyjaśnia:
Pytanie nr 1
Projekt umowy § 4 ust. 3
Prosimy o modyfikację
modyfikacj zapisu na brzmiący:
Zamawiający
cy zastrzega sobie (…) bieŜące
bie
potrzeby Zamawiającego.
cego. Ewentualne
zmniejszenie nie moŜe
mo przekroczyć 20 % wartości brutto umowy.
Odpowiedź
Zamawiający
cy podtrzymuje zapis siwz.
Pytanie nr 2
Projekt umowy § 4 ust. 6
Prosimy o modyfikację
modyfikacj zapisu na brzmiący:
W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem (…) a Wykonawca
dokona niezwłocznie,
zwłocznie, nie później
pó
niŜ w ciągu
gu 5 dni, stosownych korekt dostarczając
dostarczaj produkty
właściwe.
Odpowiedź
Zamawiający
cy modyfikuje treść
tre zapis § 4 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„W
W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem, w tym produktów o
terminie waŜności
ści krótszym ni
niŜ 6 miesięcy, liczącc od daty wydania produktu Zamawiającemu,
Zamawiaj
Zamawiający
cy zwróci te produkty Wykonawcy na jego koszt a Wykonawca dokona
niezwłocznie, nie później
pó
niŜ w ciągu
gu 5 dni, stosownych korekt dostarczając
dostarczaj produkty
właściwe.”
Pytanie nr 3
Projekt umowy § 4 ust. 10
Prosimy o modyfikację
modyfikacj zapisu na brzmiący:
Reklamacje Zamawiającego
Zamawiaj
będą załatwione przez Wykonawcę nie później,
póź
niŜ w ciągu 14
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
Odpowiedź
Zamawiający
cy podtrzymuje zapis siwz.
Pytanie nr 4
Projekt umowy § 7
Prosimy o modyfikację
modyfikacj zapisu na brzmiący
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1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia….. do
dnia…(12miesięcy)
2. Strony mogą rozwiązać umowę w kaŜdym czasie za porozumieniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w kaŜdym czasie w
przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) Nieterminowa 3- krotna realizacja dostawy powstała z winy Wykonawcy
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.
Pytanie nr 5
Projekt umowy § 4 ust. 12
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 ust. 12 zapisu:
„ Zamówienie jest waŜne jeŜeli posiada numer klienta i kod produktu”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy poniewaŜ nieczytelne zamówienie
znacznie opóźnia dostawę produktów waŜnych dla zdrowia i Ŝycia.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść zapis § 4 poprzez dodanie punktu 12, który otrzymuje
brzmienie
„ Zamówienie jest waŜne jeŜeli posiada numer klienta i kod produktu”

W zakresie, w jakim udzielone odpowiedzi na zapytania zmieniły treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, naleŜy je traktować jako zmianę treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy.
W związku z powyŜszym w treści oferty, naleŜy dokonać odpowiednich zmian.

Dyrektor SZChPiG w Bystrej
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