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Znak: AE/ZP-24-16/16                        Tarnów, 2016-09-27 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy testów do jakościowego wykrywania 

podwyższonego poziomu laktoferyny w kale dla Specjalistycznego Szpitala im.  

E. Szczeklika w Tarnowie 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy w dniach na termin dostawy w dniach 

roboczych? 

2. Czy Zamawiający dopuści sposób zgłaszania reklamacji e-mailem i dopuści e-mailową drogę 

odpowiedzi na reklamację? 

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość wstrzymania dostaw w przypadku niezrealizowania 

płatności? 

4. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez 

producenta zmiany kwalifikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki 

VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? 

5. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta 

zmiany kwalifikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki 

VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej 

brutto? 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni? 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie 

wartości brutto umowy, w przypadku zmiany stawki VAT? 

8. Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia 

(dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian 

przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych, tj. zmiany: stawki od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

9. Czy Zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu 

zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany? 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 5 

dni robocze? 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych § 8 ust. a, b: wyrazi zgodę na 

możliwość naliczania kar umownych od wartości netto? 

12. Czy Zamawiający w § 9 zmniejszy % naliczania kary do max 10% oraz wyrazi zgodę na 

możliwość naliczania kar umownych od wartości netto? 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie uraza zgodny na zmianę terminu dostaw określony przez Zamawiającego  

w dniach kalendarzowych ( do 7 dni kalendarzowych) na dni robocze. 

Ad. 2 Zamawiający nie określał w jakiej formie będzie zgłaszana reklamacja, w związku z czym 

dopuszcza zgłaszania reklamacji e-mailem i dopuszcza e-mailową drogę odpowiedzi na reklamację. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie dostaw w przypadku niezrealizowania 

płatności, przy czym nie przewiduje nieterminowego dokonywania płatności. 
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Ad. 4-5, 7 Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT na zasadach określonych w ogólnych 

warunkach umowy stanowiących Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego. 

Ad. 6 Zamawiający w pkt IV.1 Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania 

ofertowego określił, że termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni. 

Ad. 8 -12 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków 

umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

  

  
 


