
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

DZP-271-186/17 Kraków, dn.22 marca 2017r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zadane w dniu 20 marca 2017r.

Dotyczy: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164
ze zm.), pn. „Sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz materiałów eksploatacyjnych do
sterylizacji", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 46194-2017 w dniu 2017-03-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., póz. 2164 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą, przedstawia w załączeniu treść pytań i odpowiedzi na nie:

Pytanie nr l

Dotyczy pakietu nr l, pozycja nr 1-6: „Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-warstwową folię,

przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych?".

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr l, pozycja nr 1-6: „Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do

oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie

Wykonawców".

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Wzoru umowy § 8 punkt 1: „Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na:

W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. l lub

nie uzupełnia braków ilościowych albo nie dokonuje wymiany Towaru wadliwego na Towar wolny od

wad w terminie określonym w § 5 ust. 5, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%

wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia lub wartości nieuzupełnionego lub

niewymienionego towaru".
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Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Wzoru umowy § 8 punkt 2: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na:

W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: http://bip.uks.com.pl/. Pozostałe warunki
postępowania pozostają bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym czytelnego odbioru niniejszego pisma faksem na numer
telefonu 12 424 54 60 bądź e-mailem na adres: emroczek(5)uks.com.pl
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