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BZP.38.382-47.11.19

Jastrzębie-Zdrój, 03.12.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy
soczewek wewnątrzgałkowych dla Oddziału Okulistyki (BZP.38.382-47.19).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA
03.12.2019r.
W związku ze złożonym zapytaniem odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 1
Dotyczy terminu realizacji zamówienia Pakiet 3 Pozycja 2:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji soczewek toryczną do 7 dni z uwagi na fakt ,
iż są to soczewki które wszczepia się w planowanych zabiegach, które można z wyprzedzeniem
ustalić?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w następujący sposób:
Zmienia zapis w § 6 ustęp 2 z:

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w Załączniku Nr 1 do
Umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie: do 2 dni od
momentu złożenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
………………………………..

Na:

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w Załączniku Nr 1 do
Umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie: do 2 dni
(do 7 dni dla pakietu 3 pozycja 2), od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu
…………………………… lub pod adresem e-mail ………………………………..

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1846), wyjaśnia co następuje oraz
wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Zamawiający zmienia treść wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ poprzez dodanie w §
4 ustępu 13 który otrzymuje brzmienie:
13. Zamawiający przewiduje możliwość wykupu aparatu do diagnostyki przedniego odcinka oka po
okresie trwania umowy tj. po 48 miesiącach.
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Załącznikami do niniejszego pisma jest:
1. . Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 03.12.2019r.

Pozostała treść SIWZ oraz załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje
należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

Z poważaniem
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