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        Do wszystkich zainteresowanych 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

odczynników i materiałów zużywalnych – sprawa BZP 10/2013. 

 

 Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.) kilku z uczestników w/w postępowania w dniu 29.01.2013 r. zadało 

Zamawiającemu następujące pytania: 

 

Pytanie 1, dotyczy zadania 8, pozycji nr 1 

Czy zamawiający mógłby podać zawartość procentową palladu w wymaganym 

odczynniku ?  

Odpowiedź Zamawiającego: minimum 90%. 

 

Pytanie 2, dotyczy zadania 8, pozycja nr 3 

Czy zamawiający mógłby podać wymaganą czystość kwasu solnego ? 

Odpowiedź Zamawiającego: CZDA. 

 

Pytanie 3, część nr 4 

Producent wycofał końcówki Combitips Plus i zastąpił je Combitips Advanced. 

Uprzejmie prosimy o zmianę SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Jeżeli końcówki Combitips Advanced spełniają postanowienia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, to mogą być. 

 

Pytanie 4, 

Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ &5 Odpowiedzialność za wady towaru 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu &5 ust. 4 – proponujemy 

zapis: 

Reklamacje zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu jakości dostarczonego 

przedmiotu umowy załatwiane będą przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż 



 

w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia droga pisemną, faxem bądź e-mailem, którego 

otrzymanie Wykonawca zobowiązany jest, w taki sam sposób, niezwłocznie 

potwierdzić. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, termin dostawy nowego 

produktu będzie uzgadniany z Zamawiającym. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie 5, Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ &6 Kary umowne 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu &6 ust. 1 – proponujemy 

zapis: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy, w 

przypadku zwłoki w dostawie, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu 

realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia urządzenia, nie więcej jednak niż 

10% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  
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