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16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn. 07.10.2011r
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 125000
euro na dostawę:gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem, dzierżawą butli i odgazowywaczy oraz
zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) . CPV- 24111500-0; 24111900-4.
Znak sprawy: SPZOZ GAZ / 2011. Nr ogłoszenia - 260891 - 04.10.2011r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1.

Dodatek nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy – Grupa I. Bardzo proszę o zmianę jednostki miary dotyczącej dzierżawy
odgazowywaczy z j.m. = b/d na j.m. = miesiąc. Bardzo proszę o umieszczenie w formularzu cenowym (Grupa I) 2 pozycji
transportu dotyczącej transportu butli gazów medycznych i technicznych, ponieważ gazy medyczne maja stawkę VAT = 8 % , a
transportowi butli (opakowań tych gazów ) towarzyszy wykonaniu umowy w związku z tym podatek VAT dla transportu gazów
medycznych wynosi również 8 %, natomiast gazy techniczne maja stawkę VAT = 23 %.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w Grupie I poz. 9 i nadaje mu brzmienie ,,Transport butli do gazu medycznego
- kurs - 10” oraz dodaje poz. 10 o brzmieniu ,, Transport butli do gazu technicznego - kurs - 5” .Zamawiający dopuszcza
jednostkę miary ,,miesiąc” w Grupie II poz. 2 – ilość - 5,33.
2. Formularz asortymentowo-cenowy Grupa IV- proszę o dokładne sprecyzowanie co będzie wchodziło w skład prac instalacyjnych oraz materiałów.
Odpowiedź: Zgodnie z § 12 ust. 4 pkt.3 SIWZ zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem. Doku mentacja techniczna jest do wglądu w dziale technicznym SPZOZ w Sokółce pok. 127.
3. Wzór Umowy (dotyczy Grupy I do III) § 7 pkt. 3 z treści : W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru
Zamawiający najpóźniej w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić całą dostawę na koszt Wykonawcy, jednocześnie odmawiając zapłaty. W takim
przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta, a różnicą zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W
przypadku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru w ciągu 2 dni roboczych od
rozpatrzenia reklamacji. na treść: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru Zamawiający najpóźniej w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny. Wyko nawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji
Zamawiający może zwrócić całą dostawę na koszt Wykonawcy, jednocześnie odmawiając zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego producenta, a różnicą zakupu i transportu obciążyć Wykonawcę. W przypadku rozpa trzenia reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru w ciągu 2 dni roboczych od rozpatrzenia re klamacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Wzór Umowy (dotyczy Grupy I do III) § 11 z treści : Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego na treść: Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, pod warunkiem iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy cesji
zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Wzór Umowy (dotyczy Grupy IV) §2 pkt.4 Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu wymieniony w § 1 niniejszej umowy zbiornik wraz ze sprawną technicznie instalacją oraz przeszkolić upoważnionych pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi w terminie do 3 dni od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu najmu. Proszę o dokładne określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem instalacji.
Odpowiedź: Zgodnie z § 12 ust. 4 pkt.3 SIWZ zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem. Doku mentacja techniczna jest do wglądu w dziale technicznym SPZOZ w Sokółce pok. 127.
6. Wzór Umowy (dotyczy Grupy IV) §2 pkt.6 Prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną Zamawiającego. Bardzo proszę o przesłanie dokumentacji technicznej lub umieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego, co
pomoże Wykonawcom na złożenie wiarygodnych i porównywalnych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z § 12 ust. 4 pkt.3 SIWZ zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem. Doku mentacja techniczna jest do wglądu w dziale technicznym SPZOZ w Sokółce pok. 127.
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