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ODPOWIEDZ
na zapytania w srprawie SIWZ

rrnujemy, i2 do Zamitwiajqcego wplynqta pro$ba

nk6w zanr6wienia, w postqpowaniu prowadzonym

Siedlce dnia: 201-9-04-12

o wyja5nienie zapisu specyfikacji
na podstawie przepis'5w ustawy z

U. z 20'J.8 r. poz. 1986) w trybie

2004 roku Prawo
zostalo rozesfane

Zamawiajqcy

D \ Kb,K-'t'ut(
$rrn odzielnpgg f gb[icznc13o

h

istotnych wa
dnia ll9 stycz ia 2OO4 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (t.j. Oz.

przetargu ni graniczonego, na:

dostawy stymulator6w serca do SP ZOZ liiedlce,
TreSi wsponr ianej proSby jest nastq;rujelca :

t. Czy Z wiajqcy wyrazi zgodq na modyf ikacjq czq6ci 22.2 SIWZ oraz par.Sust.3projektu
umowy zapisu, jak wurno\ /y wg t. nr 5 do SIWZ poprzez dodanie clo katalogu nio2liwych zmian

projekcie wg zal. nr 6 do SlW,Z, tzn,:
g) zaprzestan
produktriw:z

produkcji lub dystrybltcji produl<triw bqdqcych przedmiotem dostawy, wycofania tych
(w szczeg6lnoSci na podstawie decyzji r,vlariciwych wlaclz), jak 16wnie2 braku

mozliwoSci zyrskania produkt6w bqdqcych przedmiotem dostawy wskutek okoliczno6ci, za kt6re
e ponosi odpowiedzialno6ci, nawet przy zachowaniu nale2ytej ostro2no(ci.Wykonawca

ll, Czy,Zarnawiajqcy wyrazi zgoclq na modyfikar:jq czq5ci tl.2.2S|WZ oraz par. 8 projektu umowy
wg zaf. nr 5 do SIWZ poprzez dodanie do katalogu mozliwych zmian umowy zapisu, jak

w projekcie umowy wg zat. nr 6 do SIWZ, tzn.:
6, Strony u:;talajq, 2e w wyjqtkowych, uzasadnion,'1ch przez Wykonawcq prz:ypadkach, gdy wy16b
objqty umowE przej5ciowo nie jest dostqpny na rynku,, Wykonawca, po uzyskaniu zgody
Zamawiajqr:ego moze dostarczyi wyr6b r6wnowaZny, o paTametrach nie gorszych od produktu
objqtego umowE. Zmiany powy2sze nie powodujq;rwiqkszenia cen jednostkowych brutto. Dostawa

wyrobu r6wnowil2nego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzqdzenia aneksu do umowy.

lll, C,zy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na modyfikar:jq czqSci 22,2 SIWZ oraz par. 8 ust, 4 projektu
urnowy wg zat, nr 5 do SIWZ:

Wykonawca zobowiqzuje siq do pis;emnego poinformowania Zamawiajqcego o ka2dej propozycji

zmianr'y umowy z zalqczeniem dokument6w potwierdzajqcych wy:;tqpienie przr:slanek olrre$lonych w
us;t, 3,, z lygodniowym wyprzedzeniern,

Sta nowisko (wyja6n ienia ) Za mawiajqcego w przed rn iotowej kwestii jest na stqpujqce :

Atl.L-3
Tak. Zcrmawiajqcy wyroia zgodq ns dodanie takich zopis6w do nrarunk6w umowy.

lnforrnujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
Zam6wied Publicznych (t.j. Dz, U. z 21018 r, poz, Lgti6), stanowisko Zamawiajq,:ego
do wsrz-y:;tkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

SP ZCy,Z {iiedlce, sporz. Robe( Misiak

Zakludu

Idkowkt


