Maków – Mazowiecki 11.04.2014r
Znak sprawy 11/2014r
Pyt Nr 1
Czy Zamawiający w Pakiecie 10 w pozycji 1 dopuści rurki intubacyjne marki Covidien z
mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym ( taka konstrukcja mankietu
zapewnia szczelność przy niskich ciśnieniach wypełnienia mankietu, co daje pewien
margines bezpieczeństwa na wzrost ciśnienia spowodowany dyfuzją gazów z
zachowaniem zewnętrznej kontroli tego ciśnienia ), dedykowane do standardowej
długości zabiegów operacyjnych, nie posiadające systemu typu Soft-Seal, Lanz lub Fome
Cuff, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Rurki takie są obecnie z powodzeniem
stosowane w szpitalu.
Odp. Dopuszcza
Pyt Nr 2
Pak.36
1.Czy Zamawiający w poz. 2, 3 zamiast układów wielorazowych dopuści
jednorazowe/jednopacjentowe układy kompatybilne z pracującymi na oddziale
Zamawiającego respiratorami Wave 200 i Wave 500?
Zaoferowane układy mogą być stosowane do 7 dni. W komplecie 2 rury o średnicy 22mm,
dł.1,6 m, łącznik Y z portami: 1 port o średnicy 7,6 mm ,drugi port z kolankiem i linią
monitorującą ciśnienie o dł. 1,8 m, kapturek zabezpieczający w komplecie. Możliwość
podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym.
Otwory kompatybilne czujnikami temperatury firmy Fisher&Paykel.
Podkreślamy, że pozytywna odpowiedź na w/w pytanie jest bardzo korzystna dla
Zamawiającego pod względem ekonomicznym, ponieważ cena układu wielorazowego jaki
mógłby być zaoferowany odpowiada cenie > 150 szt. układów jednorazowych.
Czy Zamawiający zmieni ilość potrzebnych mu układów?
Odp. Tak jak w SIWZ
2. Czy Zamawiający w poz. 2, 3 zmodyfikuje na poz. nr 1 układy
jednorazowe/jednopacjentowe układy kompatybilne z pracującymi na oddziale
Zamawiającego respiratorami Wave 200 i Wave 500?
Zaoferowane układy mogą być stosowane do 7 dni. W komplecie 2 rury o średnicy
22mm,dł.1,6 m, łącznik Y z portami: 1 port o średnicy 7,6 mm ,drugi port z kolankiem i linią
monitorującą ciśnienie o dł. 1,8 m, kapturek zabezpieczający w komplecie. Możliwość
podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym.
Otwory kompatybilne czujnikami temperatury firmy Fisher&Paykel.
Podkreślamy, że pozytywna odpowiedź na w/w pytanie jest bardzo korzystna dla
Zamawiającego pod względem ekonomicznym, ponieważ cena układu wielorazowego jaki
mógłby być zaoferowany odpowiada cenie > 150 szt. układów jednorazowych.
Czy Zamawiający zmieni ilość potrzebnych mu układów?
Odp. Tak jak w SIWZ

3. Czy Zamawiający w poz. nr 1 dopuści worek 1 i 2 l, do wyboru przez Zamawiającego
zamiast worka 1,5l?
Odp. Tak
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4.Czy Zamawiający w poz. nr 6 wymaga układu jednorazowego/jednopacjentowego
kompatybilnego z pracującymi na oddziale Zamawiającego respiratorami Wave 200 i
Wave 500?
Zaoferowane układy mogą być stosowane do 7 dni. W komplecie 2 rury o średnicy
22mm,dł.1,6 m, łącznik Y z portami: 1 port o średnicy 7,6 mm ,drugi port z kolankiem i linią
monitorującą ciśnienie o dł. 1,8 m, kapturek zabezpieczający w komplecie . Możliwość
podłączenia czujnika temperatury i czujnika do pomiaru ciśnienia w obwodzie oddechowym?
Odp. Tak
Pak.42
5. Czy Zamawiający dopuści łączniki różnego rodzaju do układów oddechowych
mikrobiologicznie czyste?
Odp. Tak
Pak. 45, tabela 2 poz. 1 i 2
6. Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe:
- jednorazowego użytku (zważywszy na to, że nie ma w ofercie rynkowej wąsów
wielorazowego użytku)
- Pakowane w opakowanie folia-folia
- z drenem łączącym ze źródłem tlenu o długości 180 cm
- mikrobiologicznie czyste
- zakładane za uszy pacjenta w sposób, który eliminuje konieczność dodatkowego posiadania
gumki mocującej do głowy chorego
- z dwoma rozstawami wąsów: dla dzieci i dorosłych
- pozostałe parametry zgodnie z siwz?
Odp. Tak
Pak.45 , tabela nr 3
7. Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową, wyposażoną w nowoczesne technologicznie
rozwiązanie zapewniające szczelność i brak przecieków w postaci elastomerowego,
miękkiego mankietu zamiast blaszki dopasowującej część nosową maski do twarzy pacjenta?
Czy Zamawiając wymaga, aby maska tlenowa posiadała miękki, elastomerowy mankiet
szczelnie przylegający do twarzy?
Odp. Tak
Dotyczy: zapisów SIWZ
1. Ad pkt. 1 ppkt. 1
W związku z żądaniem przez Zamawiającego próbek, uprzejmie prosimy o możliwość nie
dostarczania wraz z ofertą próbek produktów, które są znane Zamawiającemu.
Odp. Nie
2. Ad pkt 6 pkt 1 SIWZ
Prosimy o dostosowanie treści SIWZ do obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy, Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Ad pkt 11 SIWZ, ppkt 1.F)
Zamawiający w ww. punkcie powołuje się na załącznik nr 7, którego SIWZ nie zawiera. Czy
Zamawiającemu chodzi o dołączenie do oferty oświadczenia, że Wykonawca posiada dla
oferowanego przedmiotu zamówienia dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku?
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Odp. Tak

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 3 do SIWZ
3. Dotyczy § 2 wzoru umowy
Prosimy o zmianę terminu dostawy na 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
Odp. Tak
4. Dotyczy §4 ust 1 wzoru umowy
Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 90 dni na 60 dni, zgodnie z
obowiązującą ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca
2013r.
Odp. Nie
5. Prosimy o modyfikację §4 ust. 4 wzoru umowy na następujący:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie
art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz.
654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu
wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odp. Nie
6. Ad § 5 ust. 2
Prosimy o dookreślenie, że ograniczenie nabywanych produktów nie przekroczy 20%
wartości umowy.
Odp. Nie
7. Ad § 5 ust. 3
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy poprzez wydłużenie czasu
jej trwania w sytuacji, gdy umowa nie zostanie w całości wykonana. Wydłużenie czasu
wymaga zgody obu stron.
Odp. Tak
8. Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:
Zamawiający ma prawo do rozwiązani umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń.
Odp. Nie
9. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu przydatności towaru w §6 na min. 12 miesięcy
od daty Dostawy lub co najmniej 2/3 terminu ważności wyznaczonego przez producenta
od daty dostawy, gdyż nie każdy sprzęt jednorazowego użytku posiada termin
przydatności dłuższy niż 24 miesiące od daty produkcji.
Odp. Tak
10. Ad § 7 ust. 1
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
Za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe na majątku Zamawiającego w czasie
dostaw odpowiada Wykonawca, a także za reklamacje jakościowe (rękojmia za wady
ukryte) na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja
2010r.
Przeniesienie odpowiedzialności na Wykonawcę za szkody inne, niż zawinione przez
niego powoduje powstanie niewspółmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy.
Zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być
nieodzowne, biorąc pod uwagę konieczność zachowania zasady równości stron
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sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 3531 k.c. oraz art. 5 k.c..
Ponadto, samoistnym źródłem zobowiązania Wykonawcy, według kodeksu cywilnego,
jest fakt wyrządzenia szkody, za którą przepisy ustawy czynią kogoś odpowiedzialnym.
W art. 471 k.c., o następującym brzmieniu: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia
szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi”, Kodeks przewiduje odpowiedzialność za szkodę
spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (tzw.
odpowiedzialność kontraktową). Przy odpowiedzialności kontraktowej wyrządzenie
szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w związku z tym
osoby trzecie nie mogą być uprawnione do występowania z roszczeniem
odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko Wykonawcy. Takie uprawnienie będzie
miał natomiast Zamawiający, w przypadku wyrządzenia osobom trzecim przez
Wykonawcę szkody w wyniku zawinionego nienależytego wykonania umowy.
W wypadku pozostawienia przedstawionych wyżej zapisów projektu umowy w
pierwotnej wersji, dojdzie do naruszenia powołanych przepisów prawa. Zamawiający
ułożył bowiem stosunek zobowiązaniowy sprzecznie z naturą tego rodzaju umów
(sprzedaż/dostawa), nadużywając przy tym dominującej pozycji, jako jednej ze stron.
Mając na uwadze uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 22 maja 1991 r. (III CZP 15/91,
OSNCP 1992/1/1) mówiącą iż: „W tym stanie rzeczy za sprzeczne z naturą umowy
gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej
zmiany jej warunków. Sprzeczność ta występuje szczególnie wyraźnie zwłaszcza przy
umowach zawieranych nie w oparciu o indywidualne pertraktacje, ale w oparciu w
regulamin wydany przez profesjonalistę, skoro jest oczywiste, że zawsze jest on
zainteresowany w najkorzystniejszym dla siebie ukształtowaniu regulacji masowo
zawieranych umów”.
Odp. Nie
11. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu załatwienia reklamacji w §7 ust. 2 na 5 dni
roboczych
Odp. Tak
12. Dotyczy § 8 ust. 1 wzoru umowy:
Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,1% wartości towaru dostarczonego ze
zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
Odp. Nie
13. Dotyczy § 8 ust. 5 wzoru umowy:
Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:
Jeżeli Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar ze zwłoką powyżej 10 dni roboczych, Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy (tj. pakietu lub pakietów), a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary
umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanych dostaw.

Odp. Nie
Pakiet 7, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a CH 6 z balonem 3ml?
Odp. Nie
Pakiet 7, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a CH 8-10 z balonem 3-5ml?
Odp. Nie
Pakiet 7, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem 5-15ml lub 30-45ml?
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Odp. Tak

Pakiet 10
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z standardowym niskociśnieniowym mankietem?
Odp. Tak

Pakiet 16, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co
0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę
- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami
bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości
kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej).
Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym
zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania
cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm,
skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach
wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu
- Płaski filtr epiduralny 0,2μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem
przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz
męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem
- Łącznik do cewnika epiduralnego
- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym
zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie
cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele
pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?
Odp. Tak

Pakiet 37, pozycja 1-8
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej
ilości?
Odp. Tak

Pakiet 45, tabela 1, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści dreny tlenowe jednorazowego użytku w opakowaniu foliowym?
Odp. Tak

Pakiet 45, tabela 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci o długości 200cm?
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Odp. Tak

Pakiet 45, tabela 2, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos z mocowaniem z tyłu
głowy?
Odp. Tak
Pakiet 45
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na każdą tabelę osobno?
Odp. Nie

Pakiet 48
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na każdą tabelę osobno?
Odp. Nie

Pakiet 48, tabela 1
Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer jednostronnie silikonowane?
Odp. Nie

Pakiet 48, tabela 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści Pezzer niesilikonowany?
Odp. Nie

Pakiet 48, tabela 2
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra niesilokonowane?
Odp. Nie

Paragraf 2
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu o następującej treści:
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia
znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Odp. Nie
Paragraf 7 ustęp 2
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Reklamacje ilościowe
i co do zgodności z zamawianym asortymentem mogą być składane w ciągu 7 dni od
dostarczenia każdej partii towaru. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji
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zamawiającego w terminie do 7 dni, poprzez wymianę wadliwego towaru lub uzupełnienie
dostawy.”
Odp. Nie

Paragraf 4 ustęp 1
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić za każdą dostarczoną część – partie towaru w terminie 60 dni od
daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.”
Odp. Nie
Paragraf 4 ustęp 3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Faktura będzie
wystawiona w dniu wysyłki towaru i przekazana Zamawiającemu wraz z towarem .”
Odp. Nie

Paragraf 5 ustęp 5
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu z umowy.
Odp. Nie

Paragraf 7 ustęp 3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Zamawiającemu
przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
 dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu
przydatności do użytku,
 dostarczenie towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,
 dostarczenie towaru w nie oryginalnym opakowaniu,
 gdy sprzęt nie będzie opatrzony etykietą zawierającą nazwę firmy produkującej , datę
produkcji, terminu ważności.”
Odp. Nie

Paragraf 8 ustęp 1
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W razie zwłoki w
dostarczeniu towaru Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary w wysokości 0,5%
wartości niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki.”
Odp. Nie

Paragraf 8 ustęp 5
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Jeżeli zwłoka w
dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (tj. pakietu lub
pakietów) po wcześniejszym wezwaniu do poprawy, a Wykonawca jest zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości nie zrealizowanych dostaw.”
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Odp. Nie
Wzór umowy, §1, pkt. 2:
Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno
zamówiony przez Zamawiającego?
Odp. Nie
Wzór umowy, §4, pkt. 1:
W związku z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z późn. zmian.) oraz z ustawą z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249 poz.2104 z późn. zmian.)
prosimy o zmianę warunku, poprzez wprowadzenie jako obowiązującego terminu płatności w
wymiarze 30 dni.
Odp. Nie
Wzór umowy:
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?
Odp. Nie
Wzór umowy:
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
Odp. Tak
Wzór umowy § 2
Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni. Bardzo krótki (72 h) termin dostaw
przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę
równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w
wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów.
Odp. Tak
Wzór umowy § 4 ust. 1
Prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 lub 60 dni.
Odp. Nie
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Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ
Informujemy, że na opakowaniach oferowanych przez na rękawic diagnostycznych
pakowanych po 100 sztuk informacja o dacie produkcji umieszczona jest w serii
rękawic, gdzie pierwsze cyfry oznaczają numer zamówienia producenta, a cztery
ostatnie – miesiąc oraz rok, w którym rękawice wyprodukowano. Prosimy zatem o
odstąpienia od wymogu podawania daty produkcji na opakowaniu.
Odp. Tak
Pytanie nr 2 dotyczy §1 ust. 3 wzoru umowy
Wnosimy o doregulowanie ewentualnej zmiany stawki podatku VAT poprzez
modyfikację ww. zapisu i dopisanie, iż zmiany stawki podatku VAT jako
obowiązujące z mocy prawa nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy i obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego
Odp. Tak
Pytanie nr 3 dotyczy §2 wzoru umowy
Prosimy o zmodyfikowanie terminu dostaw tak, by termin ten liczony był zgodnie
z art. 111 k.c. i wynosił 3 dni zamiast 72 godzin. Utrzymanie w mocy terminu
dostaw na poziomie 72 godzin może czynić rozbieżność interpretacyjną, czy nawet
sprzeczność z §8 ust.1 wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w
dniach (Na przykład - czy Zamawiający będzie naliczał karę, gdy termin dostawy
wypadnie do godz. 11.00 a dostawa nastąpi o 12.30? - karę wg umowy jest
naliczana za każdy dzień zwłoki).
Odp. Tak
Pytanie nr 4 dotyczy §4 ust.1 wzoru umowy
Prosimy o skrócenie terminu płatności z 90 dni do 60 dni.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy z dn. 28 marca 2013 r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403 ) w
transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący
podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, termin zapłaty nie może przekraczać 60
dni. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy przywołanej wyżej ustawy postanowienia
umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub
obowiązki dłużnika są nieważne.
Odp. Nie
Pytanie nr 5 dotyczy §8 ust. 5 wzoru umowy
Prosimy o zmianę §8 ust. 5 wzoru umowy na następujący :
5. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 10 dni Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy(tj. pakietu lub pakietów), a Wykonawca jest zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości nie zrealizowanych dostaw.
Odp. Nie

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 3A
Prosimy o odstąpienie od wymogu, by raport z badań dotyczył serii dołączonych
próbek (odstąpienie od raportu do wyprodukowanej partii zgodnej z
dostarczonymi próbami). Zgodnie z art. 25 ust.1 PZP można żądać tylko
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania a Zamawiający
zabezpieczył w pełni swoje racje, gdyż w SIWZ żąda wystarczająco dużo dokumentów oraz
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próbek na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada jego
oczekiwaniom i jest dopuszczony do obrotu na terenie RP. Prosimy o pozytywne
ustosunkowanie się do naszej prośby. Jako Wykonawca dostarczymy wraz z ofertą
próbki oraz wymagane badanie/dokumenty odpowiednio do oferowanego
produktu.
Odp. Tak

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 16.04.2014r,
godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
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