
tr uk6w, dma 17 sierpnia 2021r.

SPZOZ w tr ukowie
ul. Doktora Andrzeja Rogal.iriskiego 3
2I-400 tr ukdw

Nr postgpowania : SPZOZ. ZAOP, 2 5. ZO, 1. 3. 2 I

Wykonawcy bgd4cy uczestnikami posrtgpowania

Dotyczy : Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie otwartego
Zapytania Of'ertowego na sukces)/wn4 dostawg material6w do sterylizacji do SPZOZ
w tr-uhowiett

1. Pytanie:
Czy Zamawiajqcy potwierdza, 2e l<ryterium oceny ofert w zakresie pakiertu nr 1 to 100%

cena ?
Odpow ied L Zamaw ia,i 4ce go :

Kryterium: jakoSi waga 30Yo i cena 7}Yo odnosi sig do pakietu Nr 2, pozos;tale pakiety kry-
terium to 100% cena.

2. Pytanie:
W formularzu cenowym do pakietu Nr ukr)4y jest wiersz 2I zawierajacy torebki ochronne
samoprzylepne w rozm.400X760 mm, Czy Zamawiajacy wymaga wyceny tej pozycji w ofer-
cie?
Od p owied i. Zamaw iaj 4cego :

Zamawiajacy wymaga wyceny tej pozycji - w zalqczniku przekazuje poprawliony formularz,

P)'tania dot. projektu umow),:

3. Pytanie:
czy zamawiai4cy zgadza sig zapisai mozliwosi zmrany cen w przypadl<u
przekraczajqcej 3Yo zmiany Sredniego kursu NBP walut EUR lub USD rv stosunku do
kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesigcznych wskaznik6w
cen i uslug konsumpcyjnych opublikowanych przezPrezesaGUS za okr:es od dnia
zawarcia umowy przekroczy 3Yo?

Odpowi ed L Zamawiaj 4cego :

Zamawiajacy nie wyraZa zgody.
4. Pytanie:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na obnizenie kary umownej opisanej w $ 7 ust. 1 do
wysokoSci 0,5%o wartoSci zam6wionego, a nie dostarczonego asortymentu zaka1dy
dzieh zwLoki?

Odpowied L Zamaw iaj 4cego :

Zamawiajacy nie wyr aZa zgody.
5. Pytanie:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby karaumowna opisana w $ 7 ust. 4 bylanaliczana
od wartoSci okreSlonego dostawy?

Odpowied i. Zamawiaj 4ce go :
Zamawiajacy nie wyrala zgody,



6. Pytanie:
Czy Zwnawiaj4cy zgadza sig aby $ 7 wzoru umowy zostalo dodane zd.anie onastgpui4cej odst4pieniem od umowy zamawiai4cy

Pisemnie we go wykonywania u-o,ny,,?zwa,ywszy 
, . kutki-prawne odst4pienia od umowy, celowejest aby przed odst4pieniem od umowy przezzimawiaj4c"go wykonawca zostal

;
'aq

Odpowied t Zamawiai 4cego :

Zamawiajacy rnodyfikuje wz6r umowy w nastgpuj4cy spos6b, Le
brzmienie:

przez Zamawiajacego na piSmie listem

zwy cunku:

par. 8 otrzymuje

,, l. Z wa2nej przyczyny, w szczegolnoSci
lub prawnych trro stronie Zamawraj4cego, p
w interesie pub,licznym, czego nie mozna

\astrzega sobie prawo wypo\
, bez prawa Wykonawcy do Zqdania odszkodowania z tytulu niewykonania
,i umowv.

2 , WykonawcE na zgodny z
asortymentu bqdL dostawv
kt6rymmowaw$2ust.6

7zanta umowy ze skutkiem natychmiastowym.
PostanowierLia $ 7 ust. 7 zdanie drugie stosuje sig odpowiednio.

3. Rozwi4zanie umowy dokonywane bgdzie
poleconym.'''

tlr4 /


