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zam.: 13.08.2019 r.
zestaw 1 [zam.: 13.08.2019]
1
pakiet 9
Pytanie:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji tego pakietu do 30 dni?
Ewentualnie prosimy o wskazanie miesiąca, w jakim miałaby być realizacja zamówienia na ten pakiet.
Nie jest to często zamawiany produkt i sprowadzenie go z zagranicy trwa znacznie dłużej
niż wyznaczony termin. Nie będziemy w stanie zaoferować produktu z takim terminem
realizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust 1 umowy.
Nowe brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w terminie:
•
3 dni - dla pakietu 12
•
30 dni - dla pakietu 9
•
10 dni - dla pozostałych pakietów
od daty zgłoszenia zamówienia pisemnie, telefonicznie (zamówienie telefoniczne będzie
potwierdzone faxem lub mailem) w godzinach od godz. 9.00 do godz. 13.00 w dni robocze
do Banku Tkanek Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Jana Pawła II 2.
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zestaw 2 [zam.: 14.08.2019]
1
pakiet 4
Pytanie:
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 4 pozycję nr 3 do oddzielnego pakietu co spowoduje wzrost
konkurencyjności i złożenie korzystnej oferty cenowej?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wydzieli z pakietu 4 pozycję nr 3 do pakietu nr 4a.
W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany w zapisach specyfikacji w zakresie
pakietu 4 oraz zmienił terminy składania i otwarcia ofert.
Nowe terminy:
Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
(Biuro Dyrektora)
do dnia 20.08.2019 r. do godz. 11:00
Miejsce otwarcia ofert:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
20.08.2019 r. godzina 11:15
2
wzór umowy: § 5, ust. 1 (pakiet 1 i 2)
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni na do 30 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni na do 30 dni.
3
wzór umowy: § 5, ust. 1 (pakiet 1 i 2)
Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?
„Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany
przez Zamawiającego adres e-mail.”
Odpowiedź:
Tak.
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