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Pismo: PZP-225/11/2012  Korfantów dnia: 2012-07-19 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-07-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego, na Sukcesywne dostawy artykułów medycznych 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Czy Zamawiający poprzez wadium do zadania częściowego nr VII ma na myśli wadium do zadania z 

załącznika 1g? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK.  

Załącznik 1 d 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 zestaw z serwetami o wymiarach 90 x 75, reszta składników i 

parametrów jak w SIWZ? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

 
Czy kiedy Zamawiający pisze o poz. 8 ma na myśli pozycję 7? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

 
Pytania do wzoru Umowy 

 

Czy Zamawiający określając we wzorze umowy terminy, miał na myśli dni robocze (od poniedziałku 

do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy)? Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin 

dostaw do 3 dni? 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający ma na myśli dni robocze. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wydłużenie terminu dostaw. 

 
Czy Zamawiający zgadza się aby słowo ‘opóźnienia’ zostało zastąpione słowem ‘zwłoki’? 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w 

ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej 

cenie 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Nie, zgodnie z częścią III SIWZ 

 
Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające 

Zamawiającego do odstąpienia/rozwiązania umowy. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Prawo do wypowiedzenia umowy zostało ustanowione jak wskazano w jej treści,  w 

przypadku nie przestrzegania warunków umowy, przez co rozumiemy w szczególności: 

opóźnienia w realizacji dostaw, niezgodność miedzy zamówieniem a dostawą, 

niewłaściwą jakość dostarczonych artykułów medycznych. 

 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w 

przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY 


