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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę środków czystości.  Nr sprawy: ZP-17-048BN 
 
                      
 
                     
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następującej odpowiedzi : 
   
 
Pyt. 1  Pakiet 1 poz.2 -  Zamawiający wymaga aby produkt posiadał atest PZH, informujemy, iż od 

01.01.2003r ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym 
prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu w przypadku tej pozycji.  Odp.: Zamawiający odstępuje od 
wymogu posiadania atestów PZH w zakresie całego zamawianego asortymentu . 

 
Pyt. 2  Pakiet 3 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o PH 8 i rozcieńczeniu od 

25ml do 200ml? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 3  Wzór umowy par. 2 ust. 5 lit c). Prosimy o doprecyzowanie, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnym w tym zakresie wymóg oznaczania nr serii i daty ważności na dokumentach dostawy 
dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Odp.: Zamawiający zmienia treść 
§2 ust.5 lit.c nadając mu następujące brzmienie:  

               c)  „dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy. Dane na fakturze muszą 
zawierać pełne informacje o przedmiocie dostawy tj. nazwa, nr kat., cena netto, brutto . „ 

 
Pyt. 4  Wzór umowy par. 4 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 1 % wartości (...)" na zapis: "(...) 

w wysokości 0,5 % wartości (...)".Odp.: Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę zapisy.  
 
Pyt. 5   Wzór umowy par. 4 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu 

umowy określonego w par. 3 pkt. 1" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej 
części przedmiotu umowy". Odp.: Zamawiający zmienia treść §4 ust.1 nadając mu następujące 
brzmienie:  

                W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% 
wartości netto niezrealizowanego przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy      

Pyt. 6   Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu par. 6 ust. 8. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na 
wykreślenie zapisu. 
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