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Wyjaśnienia nr 1
Warunków Zamówienia
Istotnych
do Specyfikacji
na dostawy sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

z

zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymal iŚmy uprzej mie wyjaŚniam
pytanie t: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy
przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 2) - w załączeniu do niniejszych
wyjaśnień.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 2= Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej
kolejności towarów z najkrótszym terminem wazności? (dot. § 1ust.2).
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyrażazgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
pytanie 3: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy
sprawdzenia zasadnościreklamacji wnosimy o zmianę zapisu wprowadzającego w § 3 ust, 4 projektu
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
odpowiedź=Tak, Zamawiający wyraża zgodę na 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
pyianie 4: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:
,,|N przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie okreŚlonym w § 1 ust. 2 albo nie
dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust, 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokościO,!o/o wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru za kazdy dzień
opóźnienia, iednak nie wiecei niż 10o/o wartoŚci brutto nie dostarczonei w terminie partii

W związku

:

towaru."
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie ł Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust, 2 poprzez zamianę
słów ,,odsetki ustawowe" na ,,odsetki ustawowe za opÓŹnienie w transakcjach handlowych"?
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.

ponieważ wyjaśnieniado SIWZ nie prowadzą do zmian treŚci ogłoszenia o zamówieniu
nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłużaterminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 23.08.2018
r, pozostaje bez zmian.
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UMOWA PRZECHOWANIA
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Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
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zwanym dalej Składającym.
§1

l.

Składający z|eca, a Przechowawca przyjmuje na przechorvanie towary będące przednrioterl-1
umowy dostarvy z dnia
.... w asortymencie i cenach określonych w Załączniku
nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku
operacyjnym, które znajduje się
- o sob a nadzoruj ąca podmaga zy n P anilP an
_]. (Jsob;1 upotvazl-tiotla do połl;risvrvat:iit rfipor|{5w cr;rz przckazyrv;,:lliil ich dłl S1,1lt,-l;rj;t*".il:łl .:r,,,
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§2

l.
2.
3"

Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w tęrminie 14 dni od daty
r ozp o częcia ob owiązywani a Umowy.
Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia
będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną częsc, podpisanego
przęz up owaznionych p i semni e przedstawicie l i stron Umowy
Szczegółowy opis stanu technicmego Przedmiotu przechowania, sporządzony przęz
Przechowawcę, znajduje sięw ZŃączniku nr 2 do Umowy.
"

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania
tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.
§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z t5Ąułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu

przechowania.

§5

Składający moze odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy
pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.
§6

l.
2.
3.

4.

Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania

na potrzeby własne przy

zachowaniu procedur opisanych w umowie.
O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającęgo w terminie
3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzor stanowi ZŃącznik nr 3 do Umowy.
Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury
VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony

Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowięniami umowy dostawy, o
której mowa w par"1 ust.1 Umowy.
Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty
wazności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.
§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilościwymienionych
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamowięniami
przekazanymi przez Przęchowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznię i przy zachowaniu przez
niego procedur opisanych w § 2 Umowy.
§8

1.

2.

Składający moze dokonać spisu z natuty Pruedmiotu ptzechowania u Przechowawcy otaz
dokonać kontroli warunków ich przechowywania w kazdym uzgodnionym wcześniejz
Przechowawcą terminie.
Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej razna kwartał w terminie
uzgodnionym z Przęchowawcą.
§9

1.Umowa zostałazawartanaczas określony od ....
...... do
2.Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzęnia Umowy

okesu wypowiedzenia.
3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązaniaumowy dostawy,

z zachowaniem miesięcznego

Ó ktOrej

mowa w §l Umowy.

§10

Wszelkię zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważnościwymagają formy pisemnej.
§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieó będą
przepisy kodeksrr cywilnego.
§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy Lub z jej naruszenia, rozwiązania lub
niewazności albo tęż z nimi związane, będą rozstrzyganę przęz Sąd Arbitrażowy przy
Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i
statucię tego Sądu,
§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,

SKŁADAJĄCY

Załączniknr 3

PRZECHo\ilAWCA

RAPORT O ZUZYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANB SZPITALA

NR KLIENTA

:

2. Data zabiegu:
3. InicjaĘ pacjenta lub nr historii choroby

(do wpisania na fakturę )

A)
B)

4. ZuĘte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczątka i podpis

Zalączniknr

2

protokół przeiecia towaru

dniu.

Stwierdzam, iż w
i asortymencie wyszczególnionym ponizej

1.

ż.

a

Data i podpis osoby przyjmującej

został przyjęty towar w ilości
:

