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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 
euro na dostawę materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe, taśmy do operacyjnego 
leczenia nietrzymania moczu TOT, wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do 
niniejszej SIWZ. CPV - 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki 

 

Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2015   Nr ogłoszenia – 56778 - 2014: z dnia  16.03.2015r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 2 ust. 4: W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto asortymentu dostarczonego z 
opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto asortymentu 
dostarczonego z opóźnieniem Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Czy w § 3 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty 

wystawienia faktury? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. GRUPA II, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. GRUPA II, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w kolorze ciemno granatowym? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
6. GRUPA II, poz. 7 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
7. GRUPA II, poz. 8 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu co umożliwi 

naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wydzieli. 
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