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Rzeszów, 2014-11-04

wg rozdzielnika
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy staplerów, obłożeń, troakarów
i końcówek do noża harmonicznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły
zapytania następującej treści:
III.
Paragraf 2 ust. 14
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres trwania umowy, tj. przez
okres .............miesięcy od daty podpisania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Paragraf 2 ust. II pkt 4
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto określone w Załączniku obowiązywać będą przez okres
…………….. miesięcy od daty podpisania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Paragraf 3 ust. 5
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wady przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy za pośrednictwem faksu pod numerem
……………… . Wykonawca zobowiązuje się załatwić reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty zawiadomienia go o wadach przedmiotu umowy.
Odpowiedź: SIWZ bez zmian.
Paragraf 4 ust. 3
Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź: SIWZ bez zmian.
Paragraf 5 ust. 4
Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź: SIWZ bez zmian.
Paragraf 3
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu:
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”.
Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zmienia treść zapisów SIWZ w następujący sposób:
Załącznik nr 3 projekt umowy :
Jest:
§ 4 ust. 3 . Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia przepisu § 6 ust.2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. Karę umowną Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego.
Zamawiający zmienia na:
§ 4 ust. 3 . Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia przepisu § 4 ust.2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. Karę umowną Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego.
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania
ofert do dnia 18.11.2014r. godz. 10.00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się
dnia 18.11.2014r. godz. 10.30 w Budynku Zamówień Publicznych.
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