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Katowice, dn. 24.08.2017r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego na  dostawę pojemników medycznych, nakłuwaczy i szczoteczek .                 
Nr sprawy: ZP-17-072UN 

 
                                          
                  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 : 
   

 

1. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1b (Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 6 do SIWZ): 
Czy Zamawiający w pakiecie 6 w  pozycji 1b, dopuści zaoferowanie nakłuwacza z ostrzem o szerokości 
1,5mm i głębokości nakłucia 2mm spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1b (Formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 6 do SIWZ): 
Czy Zamawiający w pakiecie 6 w  pozycji 1b, dopuści zaoferowanie nakłuwacza z ostrzem o szerokości 
2,5mm i głębokości nakłucia 1mm spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Dotyczy §2 ust. 6c) projektu umowy (załącznik nr 12 do SIWZ): 
Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania faktury faksem/mailem w dniu dostawy towaru, 
ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu, natomiast dokumenty, w tym faktura – z 
siedziby spółki. Oryginał faktury zostanie niezwłocznie wysłany do Zamawiającego pocztą. 
W przypadku przychylenia się do naszej prośby, prosimy o podanie adresu e-mail, na który można 
wysłać fakturę. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Dotyczy §4 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 12 do SIWZ): 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości 
netto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Dotyczy §4 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 12 do SIWZ): 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości brutto 
niewykorzystanej części/ pakietu, którego dotyczy odstąpienie. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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