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Lp. Pltanię Odpowiedź
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i

umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji?

Zgodnte zSWZ.

2. Czy Zarnawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na
podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 71 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy
zgody na wystawianie i przesyłanie faktrrr, duplikatów
faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not

korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na
\łskMany przez siebie adres poczty e-mail, ze
wskazanych w umowie adresów poczty e-mail
Wykonawcy?

Zamawiający wyrńa zgodę na
podstawie Ustawy z dnia 09 listopada
20l 8r. o elektronicznym lakturowaniu
w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz pańnerstwie publiczno -

prawnym (Dz.U. z 20żOr. poz. 1666 z
póżn. zm,).
Adres email:
seketariat@szpitalwrzesnia,home.pl.
Przed zawarciem umowy Wykonawca
wskaże swó| adres email,

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający
dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 6ust. 1pkt. l:

1. Za niewykonanie lub nienależy,tę wykonanie
umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar
umownych w następujących przypadkach:

1 ) Wykonawca z apłaci Zamawiającemu kary
umowne w przypadku:

a) niewykonania całości lub części zamówienia w
terminie - w wysokości 0.57o kwoty brutto
niezrea|izowanei części zamówienia, za każdy
dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% kwoty
brutto niezrealizowanei cześci zamówienia,
b) rozwiązania umolrry przez którąkolwiek ze stron

Zamawiający nie dopuszcza.



z ptzyczynlężących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% niezrealżowanei części kwoty
brutto wskazanej w § 4 ust. 3.

4. DoĘczy Pakietu nr 4, Porycji nr 12 i 13
Czy Zamawialący dopuści w Pakiecię nr 4, Pozycjach nr
12 i 13 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez
zmian2

Zamaw iaj ący dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 4, Porycji nr 9
Czy Zamaviający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 9
igłę okągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Zam a-wiający nie dopuszcza.

6. Dot. pakietu 3 - Czy Zamawiający dopuści gazę
opatruŃową sterylną w klasie I?

Zgodnie zSWZ,

7. Czy Zanawiający v,/ 1 pakiecie dopuści
wodorowęglanowe płyny substltucyjne do hemofi ltracj i
z mleczanami o stężeniu 3 mmol/l (wodorowęglany: 32
mmol/l), zawierĄące potas: 0,2lub 4 mmol/l.
Opakowanie - 5,0 l. Worek dwukomorowy zapakowany
sterylnie w zewnętrznej folii, u dołu wbudowane dwa
porty do podży płynu: porzez końcówkę typu Spike i z
gwintem typu Luerlock z wielorazowym zawolęlt:,
zapobiegającym wyciekom podczas odłącz anla oraz
trzeci port u góry, z membraną silikonową, do
modyfikacji składu.

Zgodnie z SWZ,

8. Pakiet 3
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od
zaoferowania wl.robów sterylizowanych wyłącznie w
parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych
innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie
z obowiązującym prawem spełniają normy tzw.
opatrunków inwazyjnych otaz chirurgicznych.
Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni
zachowanie uczciwej konkurencji orM równego
traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy
PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie zSWZ.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.
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