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ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający  Szpital  Uniwersytecki  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze  sp.  z  o.o.
niniejszym informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  nr  referencyjny:  TZ.372.28.2020 prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  Sukcesywne   dostawy  ostrzy  jednorazowych  do  piły  oscylacyjnej  Performance,
ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do napędu Acculan 3Ti oraz Core,  ostrzy wielorazowych
oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do napędu DE SOUTER, wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1
Dotyczy Zadania nr 2:
Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji nr 2 oraz pozycji nr 3 – Ostrza wielorazowe oscylacyjne do
napędu Core. Pozwoli nam to na zaoferowanie możliwie najlepszej oferty na pozostałe ostrza.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy
zmianę  ceny  brutto  w  przypadku,  gdyby  na  skutek  zmiany  przepisów  podatkowych  uległa  zmianie
obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust. 2 pkt. a)
Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na zapisy § 3 ust. 2 pkt a) wzoru umowy /załącznik 4 do SIWZ/,
które przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 3
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 10% niezrealizowanej części kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub
rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
2) 5% wartości brutto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust.2, 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, o której mowa w § 4 ust. 2 w przypadku nieprawidłowo wystawionego
dokumentu,
o  którym  mowa  w  §  4  ust.  5,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  dostawy,  dostarczonej  bez
wymaganego dokumentu dostawy; 
4) 0,5% 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 § 5 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto dostawy dostarczonej bez wymaganej faktury. 
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Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 4
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie
reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

                 ZAMAWIAJĄCY
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