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W y k o n a w c y   
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
na  dostawę środków kontrastowych  dla  
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
nr sprawy  16/18

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” 
z późn. zm. uprzejmie informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, 
przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Lp. Pytanie Odpowiedzi

1.
Do §3 ust.2 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu na 
załatwienie reklamacji jakościowej i ilościowej do 48 godzin, a w 
przypadkach nagłych "cito" do 24 godzin. 

Zamawiający nie wyraża zgody
na zaproponowaną zmianę.

2.

Do §4 ust.6 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy 
części zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, 
pozbawiającego Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w 
przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

Zamawiający nie wyraża zgody
na zaproponowaną zmianę.

zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 12 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT
który otrzymuje brzmienie:
12.1. Wskazanie miejsca i terminu składania oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

im. Grzegorza Załogi w Katowicach, 

ul. Kilińskiego 42,  40-052 KATOWICE
Dział Zamówień Publicznych
do dnia 05 lipca 2018 r. do godziny 12:00

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05  lipca 2018 r. o godz. 12:15

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia
o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 500151441-N-2018  zamieszczonego w dniu 02.07.2018 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych.                                                  
    

Z poważaniem:
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach

Dr n. med. Piotr GRAZDA
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http://www.zozmsw.katowice.pl/

