
Lublin, dnia 26 kwietnia 2013 rok  
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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w konkursie ofert

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi K  onkursu ofert na       świadczenie usług       w             zakresie
przeprowadzania specjalistycznych        badań    i   konsultacji na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala  
Neuropsychiatrycznego w   Lublinie   Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:  Czy Zamawiający dopuści  zmianę  postanowienia  par.  2  ust.  l  projekty umowy poprzez
wskazanie, że termin na wykonanie badania będzie liczony od momentu odbioru materiału do badań /
dostarczenia materiału do badań zamiast od momentu telefonicznego zgłoszenia?"
ODP:    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 2:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień projektu umowy w par. 2 ust. 7 w następujący sposób:
"Wykonawca  zobowiązuje  się  poddać  kontroli  Zamawiającego,  w  zakresie  wykonywania  niniejszej
umowy,  przy  czym  kontrola  ta  może  być  przeprowadzona  w  każdym  czasie,  po  uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy".
ODP:  Zamawiający zmienia par. 2 ust. 7, który otrzymuje brzmienie "Wykonawca zobowiązuje się 
poddać kontroli Zamawiającego, w zakresie wykonywania niniejszej umowy, przy czym kontrola ta 
może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy".

Pytanie 3
"Uprzejmie  prosimy  o  doprecyzowanie  postanowień  projektu  umowy  w  par.  4  ust.  2  w  następujący
sposób:"Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wykonanych badań,  konsultacji oraz
leczenia  prowadzonego  przez  osoby  wskazane  przez  Wykonawcę  do  Świadczenia  usług  medycznych
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy   nieprawidłowości   są   wynikiem działania  
lub zaniechania osób wskazanych przez   Zamawiającego     d  o   realizacji niniejszej umowy i zlecających wykonanie  
badania, pole  gającego   w szcze  g  óln  ości  _  n  a nieprawidłowym pobraniu   materiału   do badań."      
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 4
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień projektu umowy w par. 5 ust. l w następujący sposób: 
" Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie: netto ............ zł. 
(słownie: ................ ). Do kwoty netto należy doliczyć podarek VAT, w wysokości
 zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami"
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów par. 5 ust. 1 projektu umowy.  Jednocześnie 
zamawiający dodaje w  par. 10 ust.2 zdanie drugie o następującej treści: Zamawiający dopuszcza 
zmianę umowy na usługi będące przedmiotem umowy odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, 
względem usług do których mają zastosowanie zmienione przepisy.

Pytanie 5
"Mając na względzie uprawnienie Zamawiającego wskazane w ust. 3 par. 9 projektu umowy,  uprzejmie
prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 9 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób: "Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy - w
razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcą lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które
odpowiada Wykonawca".
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.


