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       Kamienna Góra, dnia  11 09 2014  

 

 

         

            

 

 

 

dotyczy:    postępowania nr 8/2014 na preparatów do dezynfekcji  na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia 

sp. z o. o . w Kamiennej Górze  

 

   

             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  11 09.2014r. wpłynęły  pytania do  

postępowania  nr 8/2014 na  dostawę preparatów do dezynfekcji  na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   

 

pyt 1 Czy w zadaniu nr 23 poz. 1 – Zamawiający dopuści chusty o wymiarach 32x30 o gramaturze 50g/m2? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

 

 W tym samym dniu wpłynęły kolejne pytania o treści:  

 

pyt 1 Wzór umowy par. 6 ust 1.2. zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                i zasadą 

zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy oraz biorąc pod uwagę zapisy par. 6 ust. 3 

wzoru umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w 

wysokości 5 % wartości umowy określonej w par. 2 ust. 2” na zapis: „w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy”. 

Odp: Wyrażamy zgodę na powyższy zapis  umowy.  

  

        Ponadto zamawiający wyjaśnia kwestię opisu przedmiotu zamówienia.  Zakres zamówienia obejmuje 30 

pakietów.  Wykonawca może składać ofertę na dowolną część z 30 pakietów.   W przypadku pakietów nr 

1,3,4,7,8,20,21,23, 27,28,30 – w których jest kilka pozycji (2,3)  należy traktować jako jeden pakiet. I złożyć 

ofertę na cały pakiet, gdyż przedmioty te winny być kompatybilne, np.  środki dezynfekcyjne plus dozownik.    

 

        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  

 

 


