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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych, nie chemicznych artykułów medycznych - igły do biopsji ,
nr sprawy:10/PN/16

Od Wykonawców wpłynęły zapytania
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
ROZDZIAŁ VII SIWZ (strona 8) oraz ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY
W związku z faktem, że w dwóch powyżej podanych miejscach SIWZ termin dostawy opisany jest w różny sposób:
- strona 8 SIWZ (zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów):
„termin maksymalny dostawy wynosi 72 godz., a minimalny termin dostawy wynosi 12 godz.”
- projekt umowy: § 3 oraz § 5 ustęp 2:
„ w Dostawa loco Apteka i Magazyn Centralny w siedzibie Zamawiającego, w dniach roboczych, w godzinach 9.00 – 13,00”
oraz „Wykonawca zapewni dostawę w ciągu …… godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia”
prosimy o potwierdzenie, że termin dostawy dotyczy dni roboczych (godzin w dni robocze), zgodnie z warunkami umowy,
które wykonawca akceptuje w druku oferty (załącznik nr 1 do SIWZ, punkt VI).
Odpowiedź Zamawiającego :
Tak, Zamawiający potwierdza że termin dostawy dotyczy dni roboczych (godzin w dni robocze) .
ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ – WZÓR UMOWY
• §3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa miała miejsce w godzinach 9.00 – 14.00?
• § 6 ustęp 3
Czy Zamawiający, w kontekście zapisów ustępu 4 (dotyczących zmiany stawki VAT), wyrazi zgodęna następującą
modyfikację: „Przez cały okres trwania Umowy obowiązują stałe ceny netto”.
• § 7 ustęp 4
Czy biorąc pod uwagę zapis, że „Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są opóźnienia
w zapłacie”,
Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie, iż w przypadku opóźnienia w regulowaniu należności, Wykonawcy przysługuje
naliczanie odsetek ustawowych?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .
Ponadto prosimy o podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający informuje, ż nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego ;www.otwock-szpital.pl
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