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Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-08-13 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 przetargu nieograniczonego na  

”Sukcesywne dostawy artykułów medycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w 

Korfantowie" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji:  

 

Dotyczy produktów zamówienia: 

1. Dotyczy pozycji 7: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym w miejsce serwet w 

rozmiarze 90x80 występują serwety w rozmiarze 90x75? Pozostałe wymagania 

zgodnie z SIWZ. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

Dotyczy zapisów umowy: 

1. Dotyczy § 2 ust. 2: czy bieg wspominanych terminów ma przypadać w dni robocze, 

czyli na dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Dotyczy § 6 ust. 1 b,c: czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało 

zastąpione słowem „zwłoki”? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Dotyczy § 6 ust. 1 b,c: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar do 2% 

wartości zamówienia/wartości reklamowanego towaru? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



   

 
 

4. 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, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

http://www.bip.ocr.pl/

