Jastrzębie – Zdrój, 24 kwietnia 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie badań wody dla
potrzeb Szpitala” (BZP.38.383-19.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1
Czy jest możliwe przedłużenie terminu wyników? Badanie w kierunku Legionella trwa 10 dni i nie możemy przekazać
wyniki do 5 dni.
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w § 5 ust. 1 wzoru umowy, z:
Wykonawca zobowiązuje się pobrać próbki i wykonać badania (z opisem w języku polskim) wg zapisów zawartych
w załączniku nr 1 do umowy, w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego na adres e-mail
lub fax: ………………………………………………………, na:
Wykonawca zobowiązuje się pobrać próbki i wykonać badania (z opisem w języku polskim) wg zapisów zawartych
w załączniku nr 1 do umowy, w terminie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego na adres e-mail
lub fax: ………………………………………………………
Pytanie nr 2
Czy jest możliwa zmiana wypowiedzenia umowy bez kary umownej 20%?.
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis zawarty w Formularzu oferty.
Pytanie nr 3
Czy jest możliwe przekazania badań do podwykonawcy w przypadku nieprzewidywalnych powodów (na przyklad
uszkodzony sprzęt)?
Odp.
Jest możliwe przekazanie badań do podwykonawcy w przypadku nieprzewidywalnych powodów (na przykład uszkodzony
sprzęt). W takim przypadku Wykonawca pisemnie informuje Zamawiającego o konieczności zlecenia konkretnych badań
podwykonawcy, co dodatkowo zostanie zatwierdzone przez Strony aneksem do umowy.
Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
Zamawiający dołącza Wzór umowy po zmianach z dnia 24.04.2018r.
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