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Znak: AE/ZP-27-66/17                        Tarnów, 2017-12-12 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy:  

jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad 

Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, 

wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion 

dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 Pakietu Nr 2 drenu „Y”  

o długości 250 cm. Reszta parametrów bez zmian.  

2. Dotyczy pkt XIV.6 SIWZ.  Prosimy o modyfikację w/w punktu w następujący sposób: 

„6. Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt I w zakresie Pakietu Nr 1-3 nie ulegną 

zmianie  przez  okres  obowiązywania  umowy  -  nie  dotyczy  to  zmiany  cen wynikających  ze  

zmiany  przepisów  lub  wprowadzonych drogą  decyzji  właściwych organów  administracji  

państwowej,  w  tym  zmiany  stawki  VAT  oraz  zmiany  cen urzędowych,  z  następującym  

zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem 

zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w 

przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto netto nie ulegnie zmianie.” 

3. Dotyczy pkt XIV.11 SIWZ.  Prosimy o modyfikację w/w punktu następujący sposób: 

„11. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną  

w wysokości 20% 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” 

 

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

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2 również dreny „Y”  

o długości 250 cm, pod warunkiem, że zaoferowany w tych pozycjach asortyment będzie spełniał 

pozostałe wymagania SIWZ|.  

Ad 2 i 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie do Ogólnych warunków umowy 

zaproponowanych w pytaniach zmian. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 


