
 

 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/2 

Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/18/2012  Korfantów dnia: 28-01-2013 r. 

 

 

 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-01-22-28  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 przetarg 

nieograniczony, na: Zakup i dostawę implantów ortopedycznych. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian 

w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do SIWZ., poprzez dodanie 

zapisów o treści: 

 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej Umowy w zakresie zapisów § 8 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia lub wartości 

dostawy uzupełniającej magazyn, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej 

niż 10% wartości zamówienia lub wartości dostawy uzupełniającej magazyn. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika w postaci Umowy przechowania, 

której wzór przesyłamy w załączeniu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. W związku z tym, iż zgodnie z art. 2 ust. 13 ustawy PZP przez zamówienia publiczne 

należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą 

wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 5 poprzez zastąpienie słowa 

„nieodpłatnie” i „bezpłatnie” słowami „bez odrębnego wynagrodzenia” 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wyraża zgodę i zastępuje we wzorze umowy  w § 6 ust. 5 słowa „nieodpłatnie” i 

„bezpłatnie” słowami „bez odrębnego wynagrodzenia”. 

 

4. Pytanie dot. Pakietu nr VI (zał. 1f) poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na 

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

5. Pytanie dot. Pakietu nr VI (zał. 1f) poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na 

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

6. Pytanie dot. Pakietu nr VI (zał. 1f) poz. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na 

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
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. 

 

 

 

 

Zamawiający 

 

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

