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Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu

Dotyczy:  sprzedaży  i  dostawy:  84  łóżek   rehabilitacyjnych  sterowanych
elektrycznie  z  materacami  typu  gofr  w  pokrowcach
paroprzepuszczalnych,  zmywalnych   wraz  ze  stolikami   nakładanymi
typu Tablet do każdego łóżka.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania.
W związku   tym zgodnie  z  art.  38  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843),  Zamawiający  przekazuje
treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Pytanie 1:
Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia i zainstalowania wszystkich łóżek, czy
tylko dostarczenia?
Odpowiedź:
Nie będzie wymagał. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony zgodnie z 
opisem                   w SIWZ, a szczególności w § 1 ust. 1 i § 3 ust. 3- załącznik  nr 
3 do SIWZ

Pytanie 2:
Ze względu na okres potrzebny do wyprodukowania tej ilości łóżek ok. 1 
miesiąca, czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 30 dni od momentu 
podpisania umowy?
Odpowiedź:
Nie, wszystkie  terminy zgodnie z  zapisami w  SIWZ

Pytanie 3:
Czy Zamawiający zmieni zapis umowy dotyczący kar umownych za opóźnienie     
w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień z 3% wynagrodzenia brutto         
do 0,1 % wynagrodzenia brutto?
Odpowiedź:
Nie, wszystkie  zapisy zgodnie z   SIWZ i załącznikami do SIWZ.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści łóżko wymiarach leża 2020x890mm?
Odpowiedź:
Nie, łóżko ma spełniać wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1050mm co różni się od 
wymaganej jedynie o 10mm ?
Odpowiedź:



Nie, łóżko ma spełniać wymogi zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający  dopuści łóżko o szerokości leża 900mm?
Odpowiedź:
Tak, łóżko ma spełniać wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni od 
podpisania umowy co jest standardowym terminem na wykonanie takiej ilości 
łóżek? 
Odpowiedź:
Nie, wszystkie  terminy zgodnie z  zapisami w  SIWZ.

Pytanie 8:
Czy zamawiający zmieni zapisy umowy i zmniejszy kary umowne w §5 ust. 1 a)  
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,2% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź:
Nie, wszystkie  zapisy zgodnie z  SIWZ i załącznikami do SIWZ.
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