Zamawiający - STAWY MILICKIE SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz
Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa autoklawu.”
Oznaczenie sprawy: PN-6/2022
Wyjaśnienia nr 1

Ruda Sułowska, 27.04.2022 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-6/2021 pn. Dostawa autoklawu

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę formy płatności za autoklaw ogłoszony w
przetargu o numerze ogłoszenia 2022/BZP 0019003/01.
Z uwagi, że autoklawy budowane są pod zamówienie Klienta według konkretnej specyfikacji,
wymagana jest do rozpoczęcia jego produkcji płatność w następującej formie:
- 50% przedpłata przy złożeniu zamówienia,
- 50% przed dostawą.
Proszę o możliwość zmiany formy płatności.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zmianę formy płatności na:
Zamawiający w terminie 5 dni od podpisania umowy uiści na rzecz Wykonawcy zaliczkę w
wysokości 50% wynagrodzenia wskazanego w formularzu ofertowym, podlegającą zaliczeniu
na poczet wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.
Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego
Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową za wykonanie Przedmiotu Umowy. Faktura
wystawiona zostanie
na kwotę wynagrodzenia wskazanego w formularzu oferty
pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury zaliczkowej.
Zapłata pozostałej do wypłaty kwoty wynagrodzenia w ramach rozliczenia końcowego nastąpi
w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie
prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.
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W związku z wpływem do Zamawiającego pytań od Wykonawców dotyczących zapisów SWZ, w
w/w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2021.1129 ze zm.) przedłużył termin składania ofert do
dnia 05 maja 2022 r. godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 maja 2022 r. o godz. 13:00.
Załączniki:
Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy do Wyjaśnień nr 1

