Sandomierz 12.01.2015 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz
Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/46/2014
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów
leczniczych, znak PN/46/2014
Do Zamawiającego w dniu 02.01.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww.
sprawy o treści następującej:
Pytania
1. Czy Zamawiający zmieni treść par. 3.5 w ten sposób, aby zmiana
stawki podatku VAT prowadziła do zmiany wysokości wynagrodzenia
brutto, przy niezmienionej kwocie netto?
2. Czy Zamawiający zamieni w par. 3.6 frazę „po faktycznym wykonaniu
określonego przez Zamawiającego zamówienia” na frazę „i dostarczoną wraz z daną dostawą”?
3. Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 5.4 z 48 godzin do
7 dni?
4. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par.
6.1.b z 10% wartości brutto umowy do wartości max. 5%?
5. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par.
6.1.c z 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy do wartości
max 5%?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 15 poz.
14 leku Adenozinum w postaci fiolki?
7. Czy Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 25 (Betaxolol) miał na myśli
dawkę 20mg?
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 12.01.2015 r.:
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 02.01.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje,
że:

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 3 ust. 5 projektu umowy
zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wynagrodzenia netto
należnego Wykonawcy. W związku z powyższym Państwa prośbę o zmianę
treści w/w paragrafu należy uznać za bezprzedmiotową,
2) Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie w § 3 ust. 6 projektu
umowy zapisu o treści: „…po faktycznym wykonaniu określonego przez
Zamawiającego zamówienia.” na proponowany: „…i dostarczoną wraz z daną dostawą.”,
3) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu określonego w §
5 ust. 4 projektu umowy z 48 godzin do 7 dni,
4) Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 1 lit. b) projektu umowy,
5) Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 1 lit. c) projektu umowy,
6) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 15 poz. 14 leku
Adenozinum w postaci fiolki,
7) Zamawiający w Pakiecie 15 w poz. 25 Betaxolol ma na myśli dawkę
20mg.

