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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle
Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawcy następujące pytania dotyczące
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1 - Projektu umowy: Dotyczy § 1 ust. 3 - W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12
miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby
skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?
Odpowiedź nr 1 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 2 - Projektu umowy: Dotyczy § 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie
powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania
transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika,
są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź nr 2 - Zamawiający nie wprowadza zmian do umowy, ale dołoży wszelkich starań aby zamówienia nie były
niższe niż 150zł.
Pytanie 3 - Projektu umowy: Dotyczy § 3 ust. 3 - Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców,
kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości
zmiany zapisu na: „nie więcej jednak niż o 20% w porównaniu do ilości podanych w umowie.”?
Odpowiedź nr 3 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 4 - Projektu umowy: Dotyczy § 4 ust. 9 (oraz § 6.1.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu, w którym
Wykonawca ma załatwić reklamację ilościową na termin realny tj. 3 dni robocze od chwili jej otrzymania?
W przypadku korzystania z usług zewnętrznego spedytora dostarczenia braków w terminie 24 godzin jest trudne do wykonania.
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem
zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego..
Odpowiedź nr 4 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 5 - Projektu umowy: Dotyczy § 6 ust. 1.3 oraz 1.3a - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na
obniżenie wysokości kar umownych do wysokości „5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający
powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej
samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne
powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego.
Odpowiedź nr 5 - Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 6 - SIWZ: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie
należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odpowiedź nr 6 – zdaniem UZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
może też być złożone wraz z ofertą, jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Pytanie 7 - Opisu przedmiotu zamówienia: Dotyczy pakietu 1 pozycja 15 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania
nakłuwaczy o jednej z głębokości nakłucia (1,8 mm lub 2,4 mm) czy obydwu?
Odpowiedź nr 7 – Zamawiający oczekuje obydwu.
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Otrzymują:
1. zamieszczono na stronie internetowej www.szpital.jaslo.pl
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