
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.  

58 - 400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 

                (075) 744-9036                    fax. (075) 744-3103 

   http://www.pcz.org.pl              e- mail: pcz@pcz.org.pl 

KRS 0000169608   Wys. kap. zakł. 4 408 500,00 zł 

 

 

       Kamienna Góra, dnia  07 08 2014  

 

 

         

 WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

dotyczy:    postępowania nr 6/2014 na  dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego  na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 

 

   

              Działając na podstawie art. 38  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 

2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.)  Zamawiający informuje iż w dniu  07 08.2014r. wpłynęły  pytania   do 

postępowania nr 6/2014 na  dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego  na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. o treści jak niżej:  

 

pyt 1 dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3E: „ Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z 

poniższym „(....), koszt obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych.”?  

Odp: Z uwagi na 24  miesięczny okres gwarancji Wykonawca zgodnie z treścią paragrafu winien 

ponieść koszt obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych  oraz koszt materiałów zużywalnych 
podczas przeglądu. Nie wyrażamy zgody na powyższy zapis.  

 

Pyt 2 dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania katalogów oraz 

certyfikatów CE wraz z dostawą  ponieważ stanowią one składową oferty przetargowej? 
Odp: Tak, odstępujemy.  

 

Pyt 3 dot. zapisów umowy § 5  ust. 1 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary 

umownej z 10% na 5%?  

Odp: Tak. Zapis paragrafu j/w  otrzymuje brzmienie: „za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto”. 

 

Pyt 4 dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie 

z poniższym: „(....) o ile naprawa trwała powyżej 5  dni roboczych?  

Odp:  Tak, wyrażamy zgodę. 
 

 

        Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-

90-33.  

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.  

 

 

sporządziła: mgr Ewelina Wincza  

 

 

 

z poważaniem  

Prezes Zarządu  

mgr Wiktor Król  

 



 


