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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
dostawa odczynników immunochemicznych wraz dzierŜawą analizatora podstawowego  
 

 

Numer ogłoszenia: 370778 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011 
 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. 
Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie zawiadamia, iŜ do ww. postępowania wpłynęły następujące zapytania, które 
przedstawiamy wraz z odpowiedziami: 
 
PYTANIE 1 

1. Czy Zamawiający wpisując oznaczenia uwzględnił potrzebne testy na wykonanie kontroli 
i kalibracji? 

Odpowiedź 1 
Zamawiający nie uwzględnił testów potrzebnych na wykonanie kontroli i kalibracji 
PYTANIE 2  

2. Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 4,5  
Czy Zamawiający dopuszcza w  § 7 pkt. 4,5 - wprowadzenie procedury reklamacji – 
zgodnie z Kodeksem Handlowym – proponujemy następującą zmianę: „Reklamacje 
ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez 
Sprzedającego w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania 
reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 7 dni, 
na koszt Sprzedającego.”? 

Odpowiedź 
Nie Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
PYTANIE 3 

3. Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 2 
Prosimy o wydłuŜenie terminu dostaw do  5 dni roboczych. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody 
PYTANIE 4 

4. Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 1 
Prosimy o wydłuŜenie terminu realizacji wydzierŜawienia analizatora z 7 do 14 dni od 
dnia podpisania umowy 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 



PYTANIE 5 
5. Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1 

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
swoich zobowiązań umownych w wysokości 0,1% wartości części niezrealizowanej 
części dostawy netto. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. Kary dotyczą nie tylko dostawy ale teŜ serwisu itp. 
PYTANIE 6 

6. Dotyczy wzoru umowy § 9 pkt. 1 
Prosimy o modyfikację w/w tak, aby zachować stałość cen netto, a od  dnia wejścia w 
Ŝycie przepisów prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług 
(podatek VAT) do cen netto doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z 
przepisów prawa 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
 
 
 
PoniewaŜ Zamawiający w odpowiedziach nie wprowadził zmian wymagających dokonania 
zmian w ofertach  nie  ma konieczności przedłuŜania terminu składania ofert.  
 
 

Z powaŜaniem 
 
 


