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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szonowni Pariitwo,
Uprzejmie informujemy, ii do Zamawiaiqcego wplynqla prorlba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji
istotnych warunk6w zam6
a, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku pr wo Zam6wieri Publicznych (t.j. Dz.U. z 201.9 r. poz, 1g43)
w trvbie
przetargu nieograniczonego, na
dostawy lek6w isiatek chiru
nych do Sl, ZOZ Siedlce,
Tre66 wspomnianej pro5by jest
stqpujqca:

t. Zamawiajqcy w zadaniu 2

w
zal, 2e wymaga na czas trwania umowy nieodplatnego uzyczenia
parownik6w w ilo6ci 4 sztuk, al nie okreSlil jakie modele i ile aprarat6w do znieczulefi posiada.
Czy majqc na uwadze art.97 u ' 1 pkt 7 w zw. z art.29 ust. 1 pZp zamawiaiqcy
zechce wskazai liczoq
oraz modele aparat6w do zni
ulenia, z kt6rymi parowniki majq byi kompatybilne.

Odpowiedi: w cenie oferty
Primus i jednego qpdrdtu

2. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod
ustawowe" na "odsetki za opo
O d pow

iedi:

n

i
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3. Czy w celu miarkowania kar
przyszfej umowy w zakresie zapi
1. W razie wystqpienia z
Zamawiajqcemu kary umownej
za m6wienia jednostkowego lub
netto niezrealizowanego w
niezrealizowanej czq6ci umowy,
Wykonawcy.
Od pow ied i: ni e. Zo m qw i oj qcy

2y uiqi koszty uiyczenia parownik6w do 3 szt, apdrat1w Draoer
Fobius Tivo.
na wprowadzenie zmian w $ !t ust 1-0 poprzez zmiang st6w "odsetki

nie w transakcjach handlowych."?
'zymuje zopisy SIWZ.

umownych Zamawiaiqcy dokona modyfikacji postanowie6 projektu
$5 ust, L:

w dostawie towaru, Wykonawca zobowiqzuje siq do zaplary
w wysokosci 0,2 % wartoSci netto niezrealizowanego w terminie
czq5ci, za ka2dy dzieri zwtoki, jednak nie wiqcej ni2 LO % warto5ci

nie zam6wienia jednostkowego lub jego czqtci oraz 5 % wartojci
w przypadku odstqpienia od umowy z przyczyn le2qcych po stronie
zapisy SIWZ.

Informujemy, 2e zgodnie z
art. 38 ust. 2 Lrstawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
Zam6wief Publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poZ.1843), stanowisko Zamawiajqcego zostalo rozestane
do wszystkich wykonawc6w, k
m przekazano SIWZ.
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