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Tomaszów Lubelski dnia 2006-10-04

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim odpowiada na zapytania
złożone odnośnie przetargu nieograniczonego na „dostawę gazów medycznych.” nr sprawy
SPZOZ/P.N./22/2006
Pytanie 1:
Prosimy o doprecyzowanie zapisów w projekcie umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje zapisy w projekcie umowy w sposób następujący:
§1
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z ofertą przetargową z dnia ………… roku
Odbiorca zleca, a Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczania we własnym zakresie, własnym
transportem, periodycznie do siedziby Odbiorcy tlen medyczny w łącznej ilości 24.000 m3 rocznie.
2. Wielkość partii towaru (nie więcej niż 80 butli a` 6,4 m3 jednorazowo ) oraz termin dostawy Odbiorca
określa telefonicznie lub faksem z dwudniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy. Dotyczy dni
roboczych.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać tlen medyczny w dni robocze w godzinach od 700 do 1500 poczynając
od dnia ……………… 2006 roku.
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§2
Odbiór poszczególnych partii towaru będzie miał miejsce w magazynie Odbiorcy, który mieści się 22-600
Tomaszów Lubelski, Al. Grunwaldzkie 1.
Dostawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć Odbiorcy tlen medyczny spełniający wymagania
określone w S.I.W.Z. we własnych butlach sprawnych technicznie z ważną datą legalizacji i oznakowanych
cechą trwałą Dostawcy.
Przed dostawą, każda partia tlenu medycznego będzie zbadana przez Dostawcę, który zgodność
parametrów tlenu z obowiązującymi normami potwierdzi każdorazowo dołączonym świadectwem kontroli
jakości z podaniem PN, daty badania i nazwiska badającego.

§ 12
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy
kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z winy
Dostawcy.
2) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli towar nie zostanie
dostarczony w terminie z winy Dostawcy,
3) w przypadku nie usunięcia braków ilościowych i asortymentowych oraz nie dokonania wymiany
towaru wadliwego na wolny od wad, usterek i braków w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnego
zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % łącznej ceny reklamowanej
partii towaru netto, za każdy dzień zwłoki wymiany towaru na wolny od wad,
2. Strony w szczególnych, uzasadnionych przypadkach mogą odstąpić od naliczania czy egzekucji kar
umownych lub odsetek w celu polubownego załatwienia sprawy, jeżeli zaistnieją obiektywne, istotne
okoliczności usprawiedliwiające niedochowanie warunków umowy.
3. Odbiorca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
Pozostałe zapisy bez zmian.
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Pytanie 2:
Prosimy o odstąpienie od wymogu składania w ofercie Załącznika nr 4 do SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu składania w ofercie Załącznika nr 4 do SIWZ
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