Znak: SZP.215 - 16/16
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „ Dostawę tlenu ciekłego wraz z dzierżawą
urządzeń „

I Pytania dotyczą przedmiotu zamówienia:
1/ Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający posiada doprowadzone zasilanie elektryczne do
pomieszczenia stacji pomp próżni wystarczające do zasilania agregatu próżni o
maksymalnym zapotrzebowaniu mocy 9,5 kW? Do wyznaczonego pomieszczenia powinna
być doprowadzona energia elektryczna U=3x400 V, 50 Hz, przewodem 5 żyłowym (L1, L2,
L3, PE, N) o przekroju żyły
6 mm2, zabezpieczona wyłącznikiem automatycznym 25 A.
2/ Proszę o potwierdzenie czy w zakresie przeglądu znajduje się wyłącznie sprawdzenie
instalacji pod kątem szczelności (punkty poboru, zawory odcinające), bez dostawy i wymiany
materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych.
3/ Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby w ramach przeglądu wewnętrznej
instalacji gazów medycznych obok szczelności sprawdzić:
- obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach, systemy alarmowe
- sprawność mechaniczną punktów poboru
- oznakowanie identyfikacyjne punktów poboru
- sygnalizację alarmową stanu gazów medycznych

II Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w
projekcie Umowy?

Załącznik Nr 4 - UMOWA Nr…../16
W §3 WARUNKI PŁATNOŚCI - prosimy zmienić zapis na:
2 Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy w terminie 60 dni od
daty dostarczenia wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
faktury w terminie do 10 dni od daty dostawy towaru.

W §4 DOSTAWA - dotychczasową treść umowy prosimy zastąpić nową w
brzmieniu:
l.W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu umowy na
podstawie wskazań telemetrii stan minimalny 1200litrów lub na pisemne żądanie
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych (poniedziałek - piątek) od dnia zgłoszenia.
Zamówień otrzymywanych od Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do
potwierdzenia przyjęcia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu. (……………...)

W §5 KARY UMOWNE - prosimy wykreślić ust. 2 i 3 :
2 W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% wartości umowy.
3 Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
Uzasadnienie: Wykonawca opowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub
zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści

W §6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE - prosimy zmienić zapis na:
7 Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. właściwego sądu powszechnego

Umowa dzierżawy
W § 8 - prosimy zmienić zapis na:
1. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego czynszu
miesięcznego brutto w wysokości: (……..……. ) płatnego w terminie 30 dni od daty
otrzymania wystawienia faktury przelewem na konto Wydzierżawiającego wskazane na
fakturze. Kwota ta zawiera podatek VAT.

W §18 - prosimy zmienić zapis na:
Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
Rejonowy w Sieradzu. właściwy sąd powszechny

