Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 05.09.2017 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę ostrzy do pił ortopedycznych”
nr sprawy DZP/96/2017

WYJAŚNIENIA

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Zapytania dotyczące zapisów SIWZ:
Z uwagi na to, że oferowane przez nas ostrza do elektrycznej piły oscylacyjnej do gipsu pasuje tylko
i wyłącznie do piły firmy ChM w związku z powyższym prosimy o zmianę opisu na: Ostrza do elektrycznej piły
oscylacyjnej do gipsu ChM.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostawy ostrzy do pił do gipsu znajdujących się w posiadaniu zamawiającego i
wyprodukowanych przez firmy Aesculap i ChM. Zamawiający do chwili obecnej otrzymywał ostrza, pasujące
zarówno do pił firm Aesculap jak i ChM.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu na: Ostrza do elektrycznej piły
oscylacyjnej do gipsu ChM,. Zamawiający prowadzi postępowanie, mając na celu zapewnienie ciągłości dostaw
asortymentu zgodnie ze swoimi potrzebami.
Pytanie nr 2
Zapytania dotyczące zapisów umowy:
Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 5 ust. 1 pkt. 3 z „5 dni robocze” na „10 dni roboczych”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw cząstkowych do 10 dni roboczych i tym
samym modyfikuje zapis w § 5 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy z „5 dni robocze” na „10 dni roboczych”.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający zmieni termin określony w §7 ust. 2 z „2 dni robocze” na „5 dni roboczych” z uwagi na to, iż
termin określony przez Zamawiającego jest zbyt krótki.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy do 5 dni roboczych i tym
samym modyfikuje treść wzoru umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 4
reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy
do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru
jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 7 ust. 2 wzoru umowy, to Wykonawca zobowiązany jest do odbioru
wadliwego, niespełniającego wymagań towaru z magazynu szpitala. Termin na wymianę towaru liczony jest od
daty wysłania pisma.

Pytanie nr 5
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 wyraża zgodę na wydłużenie terminu określonego w § 7 ust. 2 umowy do 5 dni roboczych i tym
samym modyfikuje treść wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 6
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 8 ust 1:
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
1)

w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w terminie, o którym mowa w § 5 ust.
1 pkt 3 – w wysokości do 0,5% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za pierwszą
rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia terminu wykonania dostawy, jednak
nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionego w dostarczeniu towaru;

3)

w przypadku opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad - w wysokości do 0,3% wartości netto
niezrealizowanej części zamówienia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę
przekroczenia terminu wykonania dostawy towaru wolnego od wad, jednak nie więcej niż 10%
wartości netto wadliwego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

z. up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Olimpia Jobda

