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   Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

               Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  informuje , że do  
zaproszenia do złożenia ofert  na dostawę  odczynnika Prokalcytoniny wraz z dzierżawą analizatora dla 
Samodzielnego Publicznego  Szpitala Wojewódzkiego  wpłynęły pytania .

 Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

 Pytania do formularza cenowego (zał. nr 2 )
       1.    Kolumna "Ilość": Czy w kolumnie ilość ma być zawarta ilość opakowań ?
              Odpowiedź :  TAK

      2.    Kolumna "Stawka podatku VAT w %”:  Czy w tej kolumnie ma być wpisana stawka podatku VAT w %
czy też wartość podatku VAT w zł?? "Pytam ponieważ "Łączna cena brutto w (PLN) (7+5)" liczona jest 
jako suma "Łącznej ceny netto" i "Stawki podatku VAT w %".
Odpowiedź : Ma być podana stawka podatku VAT.

 Pytania do umowy (zał. nr 3)
1. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty

elektronicznej?
2. Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?
3. Par.  3  ust.  2  a)  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  nadanie  następującego  brzmienia  niniejszemu

postanowieniu umowy:,,wykonywania napraw urządzenia w ramach czynszu dzierżawnego w ciągu 24
godzin  w  dni  robocze  licząc  od  dnia  zgłoszenia  przez  Kupującego  awarii.  Czas  reakcji  serwisowej
wynosi ....... godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii.''

4. Par.  6  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na to  aby termin płatności  był  liczony od daty wystawienia
faktury?

5. Par. 8 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy naliczenia kary umownej na
sumę czynszu dzierżawnego?

6. Par. 8 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto
dot. niezrealizowanej części umowy.?

     
         Odpowiedź na pytania od ( 1-6 ): Nie wyrażamy zgody , obowiązuje opis zawarty we wzorze umowy  w

zaproszeniu do  złożenia ofert.
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