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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
209000 euro na dostawę  materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne 
 

Znak sprawy: SPZOZ 2JU / 2017   Nr ogłoszenia – 618694-N-2017 z dnia 20 -11- 2017r 
 

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

1. Dotyczy Zał. nr 2 – G R U P A  VIIA – klipsy-  poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować 
jednorazowe klipsownice  z załadowanym klipsem, rozwarcie szczęk klipsa 13mm; wszystkie pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary 

umownej z 0,3% na 0,1%. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
3. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 5 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na następujące: 

„W przypadku co najmniej trzydniowego opóźnienia Wykonawcy […]”.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
4. Dotyczy zapisów wzoru umowy § 9 Prosimy o następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca 

zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego. Zgody takiej nie 
można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
5. Dotyczy zapisów umowy § 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane 
zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 

likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie likwidacji i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 

 

 

 

Sporządził:  

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                  Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 
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