Pytania i odpowiedzi 2
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Sprzedaż i dostawa Wiertarki kręgosłupowej.
Znak sprawy ZP/4/2016
1. Prosimy zamawiającego o ujednolicenie treści ogłoszenia o zamówieniu i treści SIWZ
w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.
ODPOWIEDŹ
Składanie w dniu 26.02.2016 do godz.: 10:30, otwarcie ofert jest w dniu 26.02.2016 o
godz.: 11:00
2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem
ostatniej raty wyrównawczej w przypadku ceny niepodzielnej na 10 równych rat.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza
3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ kosztu finansowania płatności ratalnej, co
umożliwi Wykonawcy zastosowanie w zakresie kosztu finansowania stawki VAT
„zw” i wpłynie na obniżenie ceny dla Zamawiającego. Propozycje wyodrębnienia
prezentujemy poniżej:
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapis w SIWZ
4. Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie terminów płatności faktur i zmianę zapisu
§1 ustęp 2 wzoru umowy oraz nadanie mu brzmienia: „zamawiający zobowiązuje się
zapłacić za przedmiot zamówienia kwotę brutt….. zł (słownie…..100/w 10 równych
ratach. Termin płatności 1 raty ustala się na 60 dni od daty otrzymania faktury
następne raty będą płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca” w przypadku
odmiennej interpretacji prosimy o podanie w jakich terminach maja być płatne raty od
2 do 10.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dodaje zapis następne raty będą płatne do ostatniego dnia
każdego miesiąca
5. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako
długi oddawcze prosimy Zamawiającego wprowadzenie zmianę zapisu §1 ustęp 3
wzoru umowy o treści „Za datę dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku
Wykonawcy”
ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje zapis Za datę dokonania płatności uważa się dzień
uznania rachunku Wykonawcy”
6. Prosimy o wykreślenie z § 2 ustęp 1 wzoru umowy sformułowania „wraz z fakturą”
ponieważ faktura jest wystawiana po dostawie sprzętu na podstawie obustronnie
podpisanego protokołu odbioru przedmiotu umowy>
ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
7. Prosimy o doprecyzowanie treści § 3 ustęp 1 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia.
„Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Zamawiający może żądać os Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych w
wysokości 0,1% wartość brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Łączna
wartość kar z tytułu zwłoki nie może być większa niż 5% wartości brutto przedmiotu
umowy”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający zmienił już zapis i podtrzymuje zmianę z pytań i odpowiedzi
8. Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy
zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w
stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań
wynikających z umowy przez zamawiającego.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody
9. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego
o wprowadzenie do wzoru umowy poniższego zapisu:
„ Opóźnienie w zapłacie całości bądź części jakiejkolwiek raty przekraczające 30 dni
skutkować będzie powstaniem po stronie podmiotu uprawnionego do otrzymania
wynagrodzenia prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej
wymagalności oraz żądanie zapłaty całości niespłaconej ceny”
Jeżeli zamawiający zechce wprowadzić inny nie 30 dniowy termin wspomniany
powyżej prosimy o jego wskazanie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody
10. Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie
wierzytelności wynikających z umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z
deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody
11. Prosimy zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja była
wzorami instytucji finansowej
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody

12. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, żę na prośbę Wykonawcy zamawiający
przekaże weksel In blanco wraz deklarację w dniu podpisania umowy o zamówienie
publiczne.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody
13. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu
rejestrowego na przedmiocie zamówienia.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody
14. Prosimy o odpowiedź, czy zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu
rejestrowego na wzorze Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody
15. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego
Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty
stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody
16. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia
zabezpieczeń
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wyraża zgody
17. Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostaw zapisu” Z chwilą podpisania przez strony
protokołu zdawczo – odbiorczego, na zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za
wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
18. Prosimy zamawiającego o wprowadzenie do umowy katalogu zmian umowy jakie
dopuszcza zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych i
dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów „strony dopuszczają zmianę treści
umowy w formie obustronnie podpisanego aneksu w poniższych sytuacjach:
a) Zmiany terminu realizacji z przyczyn, których nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy
b) Zmiany nr konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
c) Zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej
umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie
posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku
wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,

d) Zastąpienie sprzętu który ms być dostarczony w ramach realizacji niniejszej
umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem iż cena wprowadzanego
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.
e) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego
f) Obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę
ODPOWIEDŹ
Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
19. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek zakontraktowanych
przez NFZ
ODPOWIEDŹ
Szpital ma zakontraktowane 160 łóżek
20. Prosimy o udostepnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego
rachunku wyników / bilansu za dwa lata i okres bieżący
ODPOWIEDŹ
Wyniki bilansu znajdują się na stronie www.klinika w BIP w zakładce Budżet

