Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wierir Publicznych
AI. Powstafc6rnr Wielkopolskich 72,

7O-LLI Szczecirr

tel. (0-91) 466

1,0

86 do 88 fax.

466 11 13

Szczecin, dn. 03.07.2074 r.
Znak sprawy

ZP I

220 I 53 I L4

w sprawie: dostawy materflal6w opatrunkowych.

W

zwi4zku

z

do ZamawiajEcego pyta6
art. 38 ustawv ;l dnia

wplyniEciern

Zam6wienia, zgodnie

z

(Dz. U, z 2Ot3 r. I poz. 907 z po2n, zm.), Zamawiajqcy

Pytanie

1;

dotyczy zadania

zSIWZ o wadze: 7,5x7,Scm

-

2: dotyczy

zadania

nastQpujqcego wyjaSnienia

:

nr 12: czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie

kompres6w zgodnych

1,619,

Odpowied2: Zamawiajqcy wymaga kompres6w o para

Pytanie

trellci Specyfikacji Istotnych Warunk6w
stycznia 200,+ r. Prawo zam6wiei publicznych

nr 13: czy Zamawiajqcy

zgodnych z SIWZ.

zgodq na zaoferowanie kompres6w zgodnych

z SIWZ o wadze 5,1872 g.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody
Pytanie

3:

-

parametry

dotyczy zadania nr 18 poz. 1: czy Zamawia

SIWZ z niewielka r62nic4 w, postaci serwety wl6kni

-

v,tyrazi zgodq na zaoferowanie pakietu zgodnego z

podfoliowanej, nieprzema kalnej

rozmiarze 38x45cm z otworem o Srednicy 10cm (pakiet

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody

z SIWZ.

parametry

Pytanie 4t dotyczy zadania nr 18 poz. 2: czy

r6wniez w rozmiarach S i L),

zSIWZ.

wyrazi zgodq na zaoferowanie pakietu zgodnego

SIWZ z niewielkq r6znicq w postaci serwety wl61<ninowej

foliowanej, nieprzemakalnej

z

w rozmiarze

50x60cm (pakiet dostqpny we wszystkich rozmiarach),

Odpowiedl: Zamawiajqcy nie wyraza zgody

-

parametry

Pytanie 5: Paragraf 1 ustqp 4: niniejszym \

zSIWZ.

rykonawca zwraca siQ

wyrob6w podane w formularzu/ach cen jednostkiowych
mniejsze ilo6ci wyrob6w, zlym, ze nie mniej niz 80o/o ilo6ci

z

prrcSbE

o

modyfikacjq zapisu na ,,Ilo5ci

charakter orientacyjny i Kupujqcy ma prawo zam6wii

nej w formularzulach cen jednostkowych".

Odpowied2: Zamawiaj4cy nie wyraza zgody"

Pytanie 6: Paragraf 3: niniejszym Wykonawca ,zwraca siq
,,Zam6wienie jest wa2ne jezeli posiada numer kli,enta

Prosimy

o

uwzglqdnienie

w/w zapisu w tre6ci

dostawq produkt6w wa2nych dla zdrowia i zycia.

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody.

i

umowy

pro6bE o dodanie

w 5 3 zapisu o nastqpuj4cej treSci:

produkt6w".

nieczytelne zam6wienia znacznie op62niaie

Pytanie 72 Paragraf 3 ustqp 1:

niniejszym

zwraca rsiq

z

o

proSbq

modyfikacjq zapisu

na ,,Spaedawca zobowiEzany jest dostarczyi zam6wione opatrunki
na wlarsny koszt i ryzyko do Apteki Szpitalnej
w Szczecinie pzy Al. pows;ta6c6w Wlkp. 72 vrr dni
od poniedzialku do piEtku w godzinar:h od 7:30 do
14:30 w ci4gu max. 3 dni roboczych od otrzymania

Odpowiedf: Zamawiaj4cy nie wyraza zgody.
Pytanie

na

8:

paragraf 10 ustqp

1 pkt a:

niniejszym

zwraca siq

,,W razie nie wykonania lub nienalezytergo

odpowiedzialno6i Sprzedawca, Kupujqcemu przysluguj4

al w

przypadku op62nienia

w

umowy

pro6bq

o modyfikacjq

plowodu okoliczno5ci,

za kt6re

zapisu
ponosl

umowne w narstqpujqcej wysoko6ci:

dostarczenru

w dostarczeniu opatrunk6w wolnych od wad w wysokodci

z

z

zam6wionej partii opatrunk6w
o/o

lub op62nienia

za ka2dy dziefi opolnienia, liczqc od wartoSci brutto

zam6wionej lub zareklamowanej partii opatrunkdw.,,

Odpowied2: Zamawiaj4cy rrie wyra2a zgody.

Pytanie

9:

3:

Paragraf 10 ustqp

niniejszym

na ,,W razie opo2nienia Sprzedawcy w realizacii
wynoszAcego co najmniej 7 dni roboczych, Kupuj4cy

zwraca s;iq

w

z

pro5bq

terminie okre6lonym

o

modyfikacjQ zapisu

w S 3 ust 1 umowy,

prawo dokonai zastqpczego zakupu opatrunk6w

i obci4zyi Spaedawcq r62nic4 w kosztach,,,

Odpowiedi: ZamawiajEcy nie wyraza zgody.
Pytanie 10r Zadanie L, ptczyee: !,3: Czy

Zztma

przeliczeniem zamawianych iloSci? pozostale wyrnagania

Odpowiedi: Zamawiajqcy

Zamawiajqcy

przeliczeniem zamawianych ilo6ci? pozostale wynnaganra

Pytanie 12: Zadanie

I,

Za

zSIWZ.

przylepce

o dlugo6ci 5 m z jc.dnoczesnym

zSIWZ

dopuszcza.

pozycja

5: Czy Zamawiaj4cy

pzeliczeniem zamawianych ilo6ci? pozostale wynragania

OdpowiedZ:

9,I4 m z jednoczesnym

clopuszcza.

Pytanie 11: Zadanie 1, pozycja 2: czy
Odpowiedi: Zamawiajqcy

dopuSci przylepce dlugoSci

przylepce

o

dlugo6ci

10 m z jednoczesnym

z SIWZ"

mawiajqry dopuszcza.

Pytanie 13: Zadanie

I,

pozycja 7: czy Zamawiaj4cy

przylepiec chirurgiczny z opatrunkiem na wl6kninie

w rozmiarach 10 x 8 cm w mlejsce 10 x 12 cm?

Odpowiedi: Zamawiajqcy
Pytanie L4: zadanie

dopuszcza.

t,

pozy$a 7: czy zamawiaj4cy dopu$ci przylepiec chirurgiczny z opatrunkiem na
wl6kninie
w rozmiarach 10 x 20 cm w miejsce 10 x 12 cm?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie
Pytanie 15: Zadanie

dopuszcza.

I,

pozycja 7: czy zamawierjEcy dopu$ci przylepiec chirurgiczny z opatrunkiem
rra wl6kninie
w rozmiarach 10 x 20 cm w miejsce 15 x 15 cm?

Odpowiedi: Zamawiajqcy

dopuszcza.

Pytanie 16: Zadanie

I,

pozycja

g:

czy

dopu6ci opatrunek

bez przezroczystego okna I metki do oznaczania w

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie

w rozmiarze 5,g0 B cm,

opakowaniu typu papier-papier powlekane folia?

dopuszcza"

Pytanie L7z czy Zamawiajqcy odstqpi od potvvierdzenia
zSIWZ.

folii dla vuirus6w? pozostale wymagania zgodnie

Odpowiedf: Zamawiaj4cy nie dopuszcza"
Pytanie 18: Zadanie 5, po:zycja 2: czy Zamawiaj4cy

i foliq operacyjnE w rozmiarze 45 x 28 cm? pozostale

wymagania zgodnie z SIWZ.

OdpowiedZ: ZamawiajEcy dopuszcza"

Pytanie 19: Zadanie 5, po:zycja 2: czy Zamawiajqcy

foliq operacyjnE w rozmiarze 45 x 55 r:m? pozostale

wymagania zgodnie z SIWZ"

Odpowiedi: Zamawiaj4cy

rlopuszcza.

Pytanie 20: Zadanie 5, poz:ycja 4: czy Zamawiaj4cy

folie operacyjrrq w rozmiarze 90 x 60 cm? pozostale

wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedf : Zamawiaj4cy clopuszcza.
Pytanie 21: Zadanie 17, pozyqa 1: czy Zamawiajqcy

.
.

zestaw w skla,Czie:

Kompresy wl6kninowe 30 g, S x 5 cm, 5 sztuk

Gqbka-maczakna patyku, 3 sztuki

a

Pojemnik plastikowy o pojemnoSci 120 rnl,

a

Opatrunek typu Fixopore 6 x 10 cm, 1 sztuka

a

Serweta trzywarstwowa

z

1

wl6kniny foliowanej

, 45 x 45 cm, z

otworem

o Srednicy 5 cm bez przylepca

.
.

Senryeta do owinigciit zestawu 75 x

45 ctn

2 etykiety typu TAGI,

Odpowiedi: ZamawiajEcy

dopuszcza,

Pytanie 22: Czy Zamawilqcy zgadza sig aby w g
zastqpione slowami,,zwlo

1 lit. a) wzonl umowy slowa ,,op6inienia,,zostaly

ki'I

Uzasadnione jest aby kara bvla naliczana tylko z:a zwtokg

za wszelkie op62nienia, ouyli takze

op62nienie ::awinione pzez wykonawcg), nie za6

niezawinione

ma uzasadnienia rozszerzanie
terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej lzby

wykonawcg. lNie

odpowiedzialnoSci wykonawcy takZe na niezawinione
Odwolawczej z dnia 19 wze6nia 2011 r. KIO 1g1}l1
za wystqpienie tylko takich czynnik6w, za kt6re jest od

wykonawca rnoze byd obciqzony karq umownq
Iny.

Odpowiedi: Zamawiajqry nie wyraza zgody.
Pytanie 23: Czy Zamawialqcy zgadza sig aby w (i 10 ust.

lub zareklamowanej paftii wyrob6w', zostaly zastqpione
Iu

b za

re kl amowa

nych

1

. a) wzoru umowy slowa,,waftoSci brutto zam6wionei

i ,,wartoSci brutto niedostarczonyctt w terminie

wy rob6w'2

Uzasadnione jest aby kara umowna byta naliczana od

calego zam6wienia. W pzeciwnym razie, w pzypadku

niedostarczonego towaru, nie za6 od warto6cr
naleZytej realizacji zam6wienia, kara umowna

bylaby niewsp6lmiernie wysoka w stosunku do wartoSci
wartoSd niedostarczonego towaru. Taka kara bylaby

towaru, a nawet moglaby pzewy2szaA

a za raaqco wyg6rowanq w rozumieniu art. 4g4
$

Kodeksu cywilnego.

2

Odpowied2: Zamawiaj4cy nie wyraza zgody.
Pytanie 24: Czy Zamawiajqcy zgadzasig aby vv g 10
umowy (wartoSci zadania) okre$lonej w g 6 usf. /

ust. 1 lit. b) wzoru umowy slowa ,,1096 wartoSci brutto
zostaly zastqpione slowami ,,10%o warloSci brutto

niezrealizowanej czgsci umawy (zadania),2

Uzasadnione jest aby Kara umowna za zeruianie

byla naliczaner od warto$ci niezrealizowanej czgsci

umowy (zadania), nie zaS od warto6ci calej umowy

po zrealizowaniu jej znaczqcej czgsci, kara urnowna
m
do wartoSci niezrealizowanr:j czgsci umowy (zadania), a
czgSci umowy (zadania). Taka kara bytaby razqco

Odpowied2: Zamawiaj4cy nie wyraza zgody.

. W przeciwnym razie, w przypadku zenruania
umowv

okaza6, siqr niewsp6lmiernie wysoka

w stosunku

moglaby trtrzewy2szac wartoSi n iezreal izowan ej
w rozumieniu art.484 $ 2 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 25: czy zamawiEqcy zgadza sig aby w 12 ust.
5 wzoru umowy zostalo dodane zdanie o nastgpujqcej
$

(lub podobnej tre6ci): ,,podwy2szenie ceny moir.e
mie6
sredniego kursu NBP watut EIJR tub IJSD w stosunku

pzypadku pzekraczajqce>j 3% zmiany
do kursu z dniet zawarcia umowy; lub w pzypadku
gdy suma miesigcznych tub kwartatnych wska2nik6w
cen i uslug konsumpc.yjnych opubtikowanych przez prezesa
takAe w

GUS za oKres od dnia zawarcia umowy pzekroc:zy
3%o,,?

Dodanie powyzszego zdanizt nie zagra2a interesom
ustawy Prawo za m6wiefi pu bl icznych, Zam awiajqcy
ewentualnej zmiany cen

w szczeg6lnych

Chodzi o to, aby zgodnie

z

arl,. 144 ust.

1

mo2liwoSd po,Cjgcia w przyszloSci decyzji w sprawie
okolic;znosciach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kurs6w
walut.

Je2eli Zamawiajqcy nie bgdzie akceptowal zmiany cen,
umowy.

m6gt odm6wii podpisania aneksu o zmianie

Odpowiedl: Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody.
Pytanie 26: Czy Zamawiajeycy zgadza sig aby w g 13
(lub podobnej) treSci: ,,przed wypowiedzeniem umowy

umowy zostato dodane zdanie

o

nastgpujqcey

pisemnie wezwie Sprzedawc7 dt> nale2ytego

wykonywania umowy',?

i

na doniosle nieodwracalne skutki
wypowiedzen em u mowy pzt>z Zamawiajqcego
Zwa2ywszy

wypowiedzenia umowy, celowe

i

Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykon
uniknq6 wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknq6

jest aby

przeo

zostat wezwany do nale2ytego wykonywania umowy.

do nalezytego wykonywania umowy

i

pozwoli

wypowied;zenia umowy, kt6re sq niekorzystne

dla obu stron.

Udzielajqc odpowiedzi na powy2sze pytania prosze
Odwolawczej dotyczqce u m6w.

Zgodnie

pod uwagg bie2qce orzecznictwo Krajowej lzby

z

wyrokiem Krajowej lzby Odwolawczej z dnia 29 czerwca 2009
r. KlOlUZp 76T109, ,,mimo
i2 sytuacja Zamawiajqcego ptzy ksztaftowaniu tre,sci
jest silniejsza, powinien on bra6 pod uwagq nie tytko
swoje interesy, ale tak2e interesy Wykonawcy i staral
ulo2yd sfosunerk prawny tak,

j ak n aj b a rdz i ej z r6w n ow a 2 o n el,. p odobne
sta nowi sko
2008 r. KIOIUZP g7l08, wwyroku zdnia2T grudrria 2011

aby te interesy byly

r.

lzba Odwolaw<>za zajgla w wyroku z dnia 21 lutego
O 2649111, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO

2631112, KIO 2655112 orazvt wielu innych ozeczeniach.

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyraza zgody.
Pytanie 27= Zadanie 1 poz.1-5: Czy Zamawiaj4cy dopu6ci

o dlugo5rJ 9,14m?

Odpowiedi: Zamawiajqcy

dopuszcza"

OdpowiedZ: Zamawiajqcy <lopuszcza.

Pytanie 33: Zadanie 4 poz'3-5t czy Zamawiajqcy dopu6ci opaskq
elastyczrrq o skladzie
260/o pnqdza poliestrowa 2o/o przqdza poliuretanowa?

72o/o przedza bawelniana

Odpowied2: Zamawiaj4cy clopuszcza.

Pytanie 34: Zadanie
zabezpieczefi

pa pi

5

poz.t-4: Czy Zamarviajqcy

erowych ulatwiajqcych precyzy j n4

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie

foliq

o

grubo6ci 0,03mm posiadajqcq system

aplikacje?

i

dopuszcza"

Pytanie 35: Zadanie 6 poz.t: Czy ZamawiajEcy,dopu6ci
w rozmiarze 7x7,Icm x 50szt. w opakowaniu por;iadaj4cy

trunek do mocowania cewnik6w i sond donosowych
system aplikacji?

Odpowiedi: Zamawiajqry nie dopuszcza.
Pytanie 36: Zadanie t4 poz"t: Czy Zamawiaj4cy dopudci
Odpowiedi: Zamawiaj4ry nle dopuszcza,

bez nitki rtg?

Pytanie 372 Zadanie t4 poz.2-3: Czy ZamawiajEcy dopu6ci
OdpowiedZ: Zamawiajqry dopuszcza"
Pytanie 38: Zadanie t5 poz.2-3: Czy Zamawiajilcy

17N 16\Ai w opakowaniu a,l0szt.?

pakiety jalowe :l kompresami a,10szt, w opakowaniu

z p"zeliczeniem iloSci?

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie
Pytanie 39: Zadanie

dopuszcza.

t6 poz't: Czy

zamawiajqcy dopu6ci pakiet

Odpowiedf : Zamawiajqcy nir: dopuszcza.

jalo

z servveta w rozmiarze 45x45crn?

Pytanie 40: Zadanie

t6

poz.2-3: Czy Zamawialqcy doprJr6ci pakiet jalowl,
z kompresem nie wiqzanym 17N,16W
pakowany a'l0szt. z pzeliczeniem ilo6ci?

Odpowied2: Zamawiaj4ry nie dopuszcza,

Pytanie 41: Zadanie 16 poz.S: czy zamawiaiEcy dopu$ci pakiet jatowy
z kompresem nie wiEzanym 17N,12W

pakowany 20x10szt. z przeliczeniem ilo6ci?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza.
Pytanie 42: zadanie L6 poz'6: czy zamawiaiilcy dopusd pakiet jalowy
z kompresem nie wiqzanym 17N,16w oraz

z kompresem nie wiqzanyrr 10x10cm zamiast l0x20cm?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza.
Pytanie 43: Zadanie 16 po;2.7: czy zamawiaJ4cy odstqpi
4o *yrogu aby k>mpresy byly wiEzane?
odpowied2: Zamawiai4ry nie wyraza zgody na zmianq
- wymag nia zgodnie z srwz.

Pytanie 44tzadanie 16 poz..7: czy Zamawiai4cy dopu5ci kompresy
lG warstwowa?
Odpowiedi: Zamawiaj4ry dopuszcza.
Pytanie 45: Zadanie 16 poz.7: Czy ZamawialecV dopu5ci
Kompres w rozmiarze 10x1Ocm zamiast 10x20cm?

Odpowiedi: Zamawiaj4cy

nrie dopuszcza,

Pytanie 46= Zadanie L7 pctz.I: Czy Zamawiajiicy dopu6ii zestaw
z

sennreltq

niepaylepnym o Srednicy 6crn?

w rozmiarze 45x45cm z otworem

Odpowiedi: Zamawiaj4ry nie dopuszcza,
Pytanie 47= Zadanie t7 poz,,2: Czy Zamawiajqq, dopu6ci
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza.
Pytanie 48: Zadanie

tg poz.2l:

Odpowiedi: Zamawiaj4ry nie

z senruetq v,t rozmiarze 45x70cm?

Czy Zamawiajqcy dopu6ci

Pytanie 49: pakiet 2 pozycja 1: prosimy
i podania ceny za opakowanie A L44 szt, to jest 153 op d

Odpowiedi:

Za

pakowany w opakowanie typu papier-folia?

dopuszcza.

o
1

dopuszczenie przeliczenia

podanej iloSci sztuk

szt na korzy6i Zlamawiajqcego,

mawiajqcy dopuszcza,

Pytanie 50: pakiet 11 pozycja 2: prosimy Zamauriajqcego wydzielenie pozycji
nr 2 z vlw. pakietu.
Produkt, jaki chcieliby5my padstwu zaproponowar5 pochodzi
od polskiego producenta i cieszy siq na rvnku bardzo
dobrq opiniq.

wydzielenie pozygi nr 2 do oddzielnego pakietru pozwoli naszej
firmie oraz innym wykonawcom na zlozenie
atrakcyjniejszej

ofefi,

a Zamawiaiqcemu na wybcir najkorzygtniejszej oferty,

Odpowiedi: Zamawiaj4ry nie wyraza zgody.
Pytanie 51: pakiet nr 11 pozycja 3: czy ze wzglqdu na dJze gabaryty
ligniny Zamawiajqcy przyjmuje dostawy
na paletach?

6

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie przyjmuje dostzrw na paletac
h.

Pytanie 52: pakiet
dla ww pozycji

nr 11 pozycja 3:

ceffkatu

Odpowiedf : Wymogi

Za

czy maj4c

na wzglqdzie

dobro pacjenta Zamawiajqcy wymaga

jakodci oraz 5wiadecly,ta pZH?
mawiaj4cego zgodn ie z SIWZ.

Pytanie 53: Zadanie nr

4 poz' nr 6 i 7: czlr zamawiaj4cy dopu6ci mo;zliwosi zaoferowania

elastycznej siatki

opatrunkowej w opakowaniach d 11,6 m z odpowiednim pi.zeliczeniem
ilosci w pakiecie cenowym?

Odpowiedi: ZamawiajEcy

dopuszcza.

Pytanie 54: Zadanie nr

7 poz. nr I:

czy Zamawiaj{cy dopuSci moi:liwo56 zaoferowania hydroaktywnego

opatrunku piankowego do trccheotomii w rozmi,arze gcmxdcm?

Odpowied2: Zamawiajqry nie dopuszcza,

Pytanie 55: Zadanie nr 1L poz, nr L: czy Zamawiaj4cy dopusci
mozlilrlosi zaoferowania waty opatrunkowej
zawierajqcej w swym skladzle 7ao/o bawelny

OdpowiedZ: Zamawiaj4cy

i 30o/o wiskozyl?

pozostale parametry bez
zmian.

<iopuszcza.

Pytanie 56: Zadanie nr 1.3 i 74: czy Zama'rruiaj4cy dopu6ci
tolerancjq w gramaturze
wymagane w tych pozycjar:h kompresy gazo\ re sq dostgrczane
do pafistwa
Szpitala

i

kompres6

w+l-

roo/o?

dobrze oceniane przez

bezpo6redn ich uzytkownik6w.

Odpowiedf : Za mawiajqry clopuszcza.
Pytanie

57:

!:

czy zamawiajqcy dopu6ci mo2liwo5rl zaoferowania kompres<iw gazowych

sterylizowany

Odpowiedii

zcza.

Pytanie 58: zadanie nr 13: r:zy Zamawiajqry doPuszcza tolbrancjq
wagi kompresu do wysoko6ci -10%?
Odpowiedi: Zamawiaj4cy dopuszcza.
Pytanie 59: zadanie nr 14: <:zy Zamawiajqcy dopuszcza
Odpowiedf : Zamawiajqry dopuszcza,
Pytanie 60: zadanie nr L4: c:zy Zamawiajqcy dopuszcza
Odpowied2: ZamawiajEry nie dopuszcza.
Pytanie

6l:

zadanie nr 15: czy Zamawiajqcy dopru52q23 tolerancjq wagi
kom;rresu w wysoko5ci do _10%?

Odpowiedi: Zamawiajqry dclpuszcza,

Pytanie 62: zadanie nr L5: czy Zamawiajqcy dopuszcza korl resy
sterylizowane radiacyjnie?
Odpowiedi: Zamawiaj4ry nir: dopuszcza.

Pytanie 63: Prosimy o modyfikacjq zapisu S

:L

ust. 4

pj

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody _ zapisy
zgodnie

z SIWZ.

Pytanie 64: Prosimy o modyfikacjq zapisu prcrjektu
umowy poprzezwydfuzenie w s 3 ust. 1 terminu dostawy
do
tzech dni roboczych.
Odpowied2: ZamawiajEcy nie wyra2a zgody"

Pytanie 65: Prosimy o modyfikacjq zapisu projektu umowy
dotyczqcego kar umownych poprzez ich zmniejszenie
do wysoko6ci 0,5o/o w 5 10 ust. 1 lit. a. Pragniemy podkre6lii,
2e zastrze2one kary umowne mogq zostai uznane

za wyg6rowane

i nara2ajE wykonawcq na odpowiedzialngSd niewsp6lmiernie wysok4
do ewentualnych naruszefi,
Ponadto' w pzypadku obni2enia wysoko6ci kar
umownych interes Zamawiajqcego nie zostanie zagro2ony,

poniewaz ma mozliwoSi dochodzenia
odszkodolvania uzupelniajqcego na zasadach o96lnych.
OdpowiedZ: Zamawiajqry nie wyra2a zgody _zapisy zgodnie
z SIWZ"

Pytanie 66: Prosimy o dodanie do 5 6 projektu umowy
nastqpuj4cego zapisu : ,,Kupujqcy oopuszcza mozriwosi
zmiany ceny w przypadku zmiany cen producerrta
lub w przypadku zmiany w czasie tnruania umowy kursu
dolara
amerykadskiego w stosunku do zlotego o co najmniej
5%. w takim pzypadku zmiana umowy nastqpi w formie

aneksu""

Odpowied2: Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody.

wykonawcy powinni uwzglqdni6 powy2szerzmiany podczas przygotowywania
i skladania ofert.
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