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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 4
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:
„Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0060/16”
(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 593395-N-2018 z dnia 2018-07-23)
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a, 54-235
Wrocław, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie
wraz wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1 dot terminu wykonania
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od daty podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot wzór umowy paragraf 9 punkt 1 podpunkt 1 i 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie kar umownych do poziomu 0,2%.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie i podtrzymuje zapis w umowie.
Pytanie nr 3 dot wzór umowy paragraf 9 punkt 1 podpunkt 3
W wymienionym podpunkcie Zamawiający nawiązuje do paragrafu 12 ust 7 i 8 umowy- jednak w zamieszczonym wzorze
umowy w paragrafie 12 nie ma podpunktów 7 i 8- prosimy o sprostowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji zapisów we wzorze umowy dotyczących paragraf 9 punkt 1 podpunkt 3 – poprzez jego
wykreślenie.
Pytanie nr 4. Proszę o informację w sprawie Formularza ofertowego zał. nr 1 dotyczące Pakietu nr 5. Proszę o informację
czy czasem nie brakuje tabelki dotyczącej terminu dostawy - który jest punktowany.
Jest tabelka z okresem gwarancji natomiast nie ma z terminem dostawy.
Odpowiedź:
W związku z zadanym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ poprzez dodanie terminu dostawy.
Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.
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