
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

DZP-271-225/17 Kraków, dn.31 marca 2017r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zadane w dniu 30 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 środków czystości", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 52179-2017 w dniu 2017-03-27

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

Czy Zamawiający w pakiecie 2 póz. 5 dopuści środek spełniający zapisy SIWZ w opakowaniu
750ml ze stosownym przeliczeniem ilości?

Odpowiedz: TAK. Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Wzór umowy par. 5 ust. 5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...) w ciągu 48 godzin (...)" poprzez zapis:
"(...) w ciągu 48 godzin roboczych (...)".
Odpowiedz: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Wzór umowy par. 8 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu:"(...) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w par. 4 ust, l (...)" na zapis:"(...) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto dostawy,
której opóźnienie dotyczy (...)".
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4

Wzór umowy par. 8 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu:"(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w par. 4 ust, l" na zapis:"(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto z niezrealizowanej
części umowy".
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ
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Pytanie nr 5

Wzór umowy par. 10. Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki
podatku VAT, przy niezmienności cen netto; lub w przeciwnym wypadku możliwość wypowiedzenia
umowy przez Wykonawcę bez sankcji karnych.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej Załącznika
nr 2 poprzez dodanie do paragrafu 9 ust.Za o następującej treści:
„ Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT w zakresie Towaru objętego ofertą
Wykonawcy, o której mowa w § l ust. 2. Dla wyeliminowania wątpliwości przyjmuje się, że nie jest to
przypadek ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy."
Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część oraz nie powoduje
ona zmiany Ogłoszenia o Zamówieniu.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Jednocześnie informuje, że na stronie internetowej
Zamawiającego (http://bip.uks.com.pl) znajduje się zmiana do treści SIWZ wraz z nowym załącznikiem
nr 2.

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.
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