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Olecko dnia 2021-03-10
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa środków czystości do „Olmedica”
w Olecku Sp. z o.o.”
Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska 1 , 19-400 Olecko, w związku z pytaniami
Wykonawców dotyczącymi treści zapytania ofertowego - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania
źródła zapytania jak poniżej:
Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację par. 6 ust. 1 wzoru umowy na następujący: "Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w
ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (za niedostarczony towar w ustalonym terminie
przyjmuje się również braki ilościowe oraz towar dostarczony o niewłaściwej jakości)"

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby. Zapis w umowie &6 ust. 1 dostaje następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości
brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (za niedostarczony towar w ustalonym terminie przyjmuje się również braki ilościowe oraz towar dostarczony o niewłaściwej jakości),”

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią zaproszenia do składani ofert i będą
wiążące przy składaniu ofert. W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.:
wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzu cenowym zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów,
parametrów itp.
Zamawiający zaprasza do składania ofert do dnia 12 marca 2021r. do godz. 10.00 . Otwarcie ofert odbędzie
się w dniu 12 marca 2021r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko.
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