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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu
prowadzonym  w  trybie  przetarg  nieograniczony,  na "Sukcesywne  dostawy  artykułów 
medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-225/03/10. 

Pytanie 1 
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  par.  4  ust.  3  poprzez 
wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający  zmieni  wysokość  kar  umownych  poprzez  wprowadzenie  następującego 
zapisu w 6 ust. 1 pkt. b), c) wzoru umowy:
b) w wysokości 2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej dostawy.
c)  w  wysokości  2%  wartości  reklamowanego  towaru  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad 
stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto niedostarczonej dostawy.
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  par.  5  ust.  3  poprzez 
wprowadzenie następującego zapisu:
"Zamawiający  dopuszcza  możliwość  cesji  wierzytelności  jeśli  zostanie  o  niej  
poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji".
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści 
w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
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  1. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, 
które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w 
terminie przewidzianym w ofercie;
   2. w przypadku zmian obciążeń publiczno - prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących 
zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy 
   3. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego 
przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź 
lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
   4. w przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na 
produkty objęte umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu 
zawartej umowy strony będą rozliczać dostawy wg cen urzędowych;
   5. zmiany towaru na inny - synonimowy i tańszy, lub inny - w ramach tej samej grupy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wprowadzenia zmian do  umowy w przypadku 
zakończenia  produkcji  lub wycofania  z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 
dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie 
jednostkowej zaoferowanej w ofercie. W związku z tym w rozdziale XVII SIWZ w pkt 2 na 
końcu dopisuje  się:  w przypadku zakończenia  produkcji  lub wycofania  z  rynku wyrobu 
będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych  
bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
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