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Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy,  
nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł 
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Pismo: PZP-225/02/2017  Korfantów dnia: 10.03.2017 r. 

 

O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych 
jednorazowego użytku" 
 
 
Pakiet nr IV, poz. 1, 2, 3, 4, 5 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr IV. Dopuszczenie takiego rozwiązania 
pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców.  
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Pakiet nr IV, poz. 8 i 9 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach masek w rozmiarze 95 cm x 180 cm, 
spełniających pozostałe wymagania SIWZ.  
Odpowiedź: Poz. 8 TAK, Zamawiający wyraża zgodę, poz. 9 NIE, Zamawiający nie wyraża zgody  
 
Dotyczy zapisów umowy - § 6, ust. 1, ppkt. 2 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umownych w zakresie kar umownych zawartych w § 6, 
ust. 1, ppkt. 2 na „2% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru/ za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy umowy zostały zmienione w dniu 9 marca 2017 r., 
i zgodnie z nowymi zapisami §6, ust. 1, ppkt. 2 umowy otrzymuje brzmienie: 
„2) w wysokości 0,5%  kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 powyżej, za przedmiot umowy nie 
dostarczony w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak, niż 20 % tej kwoty” 
 
 
         Sekretarz komisji 
         Anna Kłonowska 

 


