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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Dostawę odzieży i  obuwia dla personelu medycznego oraz dla personelu
technicznego  ” (ZP 37/2014)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników
postępowania 

Pytanie 1
GRUPA NR 2
Czy Zamawiający w grupie 2 dopuści obuwie szyte ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  obuwie szyte  pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów w SIWZ. 

Pytanie 2
dotyczy  wzoru  umowy:  W  związku  z  dużą  ilością  asortymentu  prosimy  aby  Zamawiający  wydłużył  termin  dostaw
cząstkowych do 14 dni roboczych ( tj. Od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ w następującym zakresie:
par 6 ust.  2 otrzymuje brzmienie:  „2.  Dostawy zamówionych partii  materiałów odbywać się będą w terminie nie
dłuższym niż 14 dni roboczych roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia.”

Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy: Prosimy aby Zamawiający wydłużył termin wymiany wadliwego towaru na wolny od wad do 7 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ w następującym zakresie:
par  8  ust.  2  zdanie  drugie  otrzymuje  brzmienie:  „  Dostawca zobowiązuje  się  rozpatrzyć  reklamację  i  wymienić
reklamowane wyroby na wolne  od wad w terminie  7  dni  roboczych od dnia  otrzymania  zawiadomienia  wraz  z
protokołem.”

Pytanie 4
dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający dokona zmiany w umowie par. 4 pkt 3 i zezwoli na zmianę cen jednostkowych
brutto w przypadku zwiększenia stawki podatku Vat (przy czym cena netto pozostanie bez zmian) zgodnie z zapisem w
SIWZ punkt XVI podpunkt 2?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ w następującym zakresie:
par 4 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  „ W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa 
materiału netto nie ulega zmianie” .

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,  zamieszczone
na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 31  października 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 31  października 2014 r.  godz. 10:30.
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