Zielona Góra, dnia 25.10.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych
Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr
referencyjny: TZ.221.50.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na
Sukcesywne dostawy zestawów do kraniotomii wniesiono następujące pytania:
Pytanie nr 1
Dotyczy zadania 1
Czy Zamawiający dopuści zaciski o średnicach 12 i 16 mm spełniające pozostałe parametry ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu zacisków plastikowych do
hemostazy brzegu płata skórnego czepca oraz staplerów skórnych. Pozwoli to na zwiększenie
konkurencyjności i wybór oferty korzystniejszej cenowo
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załączników do umowy w postaci umowy
udostępnienia oraz umowy przechowania, których wzory przesyłamy w załączeniu?
(dot. § 1 ust. 2).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej
kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 4 ust. 4).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie nr 5
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 11 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 6
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10% niezrealizowanej części kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia
przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 i ust. 11, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej dostawy, jednak nie więcej niż
10% wartości brutto opóźnionej części dostawy,
3) 0,5% wartości brutto dostawy, której dotyczą nieprawidłowo wystawione dokumenty w
przypadku nieprawidłowo wystawionego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 9, jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy, której dotyczą nieprawidłowo wystawione
dokumenty,
4) 3% wartości brutto dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego
jej wystawienia,
5) 0,5 % wartości brutto dostaw objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w przypadku przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 6 ust. 2,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy, której dotyczą niedostarczone
faktury;
6) 100,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100 ) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1, jednak nie więcej niż
10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami przedmiotowego postępowania na: „S ukcesywne
dostawy zestawów do kraniotomii”, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień
29.10.2018 r. do godz. 11:00.

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
podpis na oryginale
………………………………………
zatwierdził
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