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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: przetaľgu nieograniczonego na dostawy sprzętu jednorazowego do
badań koronarogľaficznych i zabiegów angioplastyki

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania - Zamawiający działając w myśl
aft' 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sĘcznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 j.t. ze
zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1
ZAPYTANIA DoTYczĄcE UMoWY
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawry sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w $ 3 ust, 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji
oraz 3 dniowego terminu na ewentualną wymianę towaru po pozfiwnym rozpatrzeniu reklamacji'
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2, Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów 5 5 ust. 1, 3:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaĘ Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub niena|eżyte

wykonanie swoich zobowiązań umownych :

- w wysokości 0,2o/o waľtości umownej brutto przedmiotu dostawy nie dostarczonej w terminie lub
wadliwej _ za każdy rozpoczęĘ dzień zwłoki - do dnia wykonania umowy - bez wad, dotyczy również
terminów wynikających z zapisów 5 2 pkt' 7 i 8 oraz 5 3 pkt, 3 i 4 niniejszej umowy, iednak nie więcei
niż 10o/o wartości brutto niedostarczoneoo w terminie/ wadliweoo przedmiotu dostawv.

odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian W 5 5 ust, 3 poprzez zamianę słów ,,odsetki
ustawowe" na ,,odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody,

PYTANIE NR 2
Pytanie nr 1 - dot. Formularza cenowego - załącznik nr 2 do SIWZ
Czy Zamawĺający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 ,,strzykawka ciśnieniowa z manometrem" i utworzy
odrębny pakiet? AlternaĘwnie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje osobno.
Wyodrębnienie poz. 2 pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie na wskazany asortyment większej ilości
konkurencyjnych cenowo ofert, niż w przypadku zablokowania całego zamówienia dla Wykonawcy, który ma w
swojej ofercie całość asoftymentu i może tym samym dyKować wyższe ceny.
odp. Zamawiający nie wyraża zgody,

Pytanie nr 2 - dot. SIWZ
Czy Zamawiający jako spełnienie warunku udziału W postępowaniu - dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, dopuści dostawy sprzętu jednorazowego do angiografii na kwotę min. 12 500,00 zł brutto?
odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert został przesunięĘ na dzień 25.03.2019r godz. 12:00; termin otwarcia
upĘwa w dniu 25.03.2019r o godz. 12:30.
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