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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/24/2014  prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę nici chirurgicznych   dla  potrzeb  SPZOZ w Sanoku.

DOTYCZY   wzoru umowy

* Pytanie nr  1  - dot. Paragraf 3 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W przypadku  nie  dostarczenia  towaru  w  określonym  umową  terminie  Zamawiający  naliczy  karę 
umowną w wysokości 1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki, 
przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.
Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej  
samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą w cenie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  2 -  dot.   Paragraf 3 ust. 7
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 
Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę  
różnicą w cenie zakupu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr  3  - dot. Paragraf 10 ust. 2
Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

* Pytanie nr  4 – dot.  Paragraf 2
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w §   2   zapisu:
„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy,  ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie 
opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje w §   2   następujący zapis  
,, Zamówienie powinno posiadać nr klienta i podane kody produktów”
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