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Do:
Wykonawcy postgpowania o udzielenie
zamdwienia p ublicznego
DOTYCZY:

przetargu nieograniczonego nr TP-231/1/PN118212011 - zestawy jednorazowego uZytku do
zabieg6w vitrektomii wykonywanych aparatem Constellation

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnra29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych,
22010 r.Dz. U. Nr Il3,poz.759 ze zm.),udzielam wyjasniefr na zadane pytania:

(tj.

I dot. Q 4 ust. 3 projektu umowy
,,Zwracamy siq z uprzejmqproibq o zmianq zapisu ww. paragrafu wg poniLszej propozycji:
,,W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na towary sprzedawane z remach niniejszej umowy
zmiana ceny nastQpuje nie wczeiniej niz z dniem wejicia w 2ycie aktu prawnego zmieniajqcego
stawkq, po zowarciu stosownego aneksu. Llt takim prTypadku zmianie ulega cena jednostkowa
brutto przy zachowaniu ceny jednostkowej netto"."
PYTANIE NR

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie wyraLa zgody nawyhel zaproponowane zmiany w projekcie umowy.

PYTANIE NR 2 dot. $ 6 pkt. 8 projektu umow]':
,,Czy, ze wzglqdu na fakt, i2 zasadnolt reklamacji jakoiciowych mo2e byt rozpatrlnvana przez
Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiajqcy wyrazi zgodq na
zmianq zapisu ww. paragrafu wg poniZszej propozycji:
,, Reklamacje towaru wadliwego bqdzie skladana telefonicznie, fal<,sem - potvvierdzana pisemnie
wraz z przeslaniem na koszt Wykonawcy h,uestionowqnego towaru. ". "
ODPOWIEDZ
$ 6 pkt. 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,,Reklamacje towaru wadliwego bEdzie skladana
telefonicznie, faksem - potwierdzana pisemnie wraz z przeslamem na koszt Wykonawcy
kwestionowanego towaru".

PYTANIE NR 3 dot. $ 6 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy:
,,Zwracamy siq z uprzejmq proibq o zmianq zapisu ww. paragrafu umowy odpowiednio z:
,,niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentfw, o kt6rych mowa w f 5 ust. 3", na zgodny z
brzmieniem przedmiotowej umowy: niedostarczenia w terminie 7 dni dokument1w, o ktdrych mowq
w $ 6 ust. 3"
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie wyraZazgody nav,ry28 zaproponowane zmiany w $ 6 ust. 3 projektu umowy.
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PYTANIE NR 4 dot. $ 3 ust. 3 projektu umowy (.dot. Zestawu I, II. III):
,,Czy ze wzglqdu na koniecznolt uruchomienia produkcji zestaw6w operacyjnych przez producenta,
Zamawiajqcy wyrazi zgodq na piglw;zg__do;lowg jednorazowych, zestawdw materiql|w do
zabieg1w vitrektomii po 6 t.vgodniach od podpisania umowy, a do tego czqsu dostawy zestaw6w
zastqltczych o przyblizonym sHadzie? Jelli tak, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w
umowie."

ODPOWIEDZ
$ 3 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,,Reahzaila dostawy nastEpuje do 3 dni roboczych
od dnia zlo2ema zam6wienia, przy czym pierwsza dostawa nastqpi po 6 tygodniach od daty

podpisania umowy"

EKTO
Andrzej Konda
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