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Wrocław, 09.08.2018 r. 

Nr sprawy: USK/DZP/PN-225/2018 

 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (2)   

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dozowników na płyn dezynfekcyj-

ny/mydło, dozowników na ręczniki papierowe, dozowników na papier toaletowy, koszy na odpady oraz pozostałego 

asortymentu gospodarczego zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyja-

śniając, co następuje: 

 

Zapytanie nr 1 

Dotyczy pakietu nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny dozownik łokciowy przeznaczony do łatwego i ekonomicznego 

dozowania preparatów do dezynfekcji i mycia o następujących właściwościach: łatwy do utrzymania w czystości, 

wykonany z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne - z trwałych materiałów ABS i stali nierdzewnej, z 

przezroczystą pokrywą umożliwiającą identyfikację wkładu i kontrolę jego zużycia, wyposażony w płytkę montażową, 

podstawkę pod dozownik oraz kluczyk, z możliwością dezynfekcji wszystkich elementów. Dozownik dostosowany jest 

do butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml (specjalny adapter w komplecie), co umożliwi Zamawiającemu ewentualną 

przyszłą zmianę pojemności wkładów bez potrzeby zmiany dozowników. Uruchamiany ramieniem dozującym za 

pomocą łokcia, z możliwością regulacji dawkowania - 0,6 ml, 1,3ml i 2ml jednorazowo. Wymiary dozownika - wys. 335 

mm, szer. 108 mm, głęb. 222 mm, o białym kolorze obudowy? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami w SIWZ 

 

Zapytanie nr 2 

Wzór umowy. 

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 8 ust. 3 poprzez wykreślenie na końcu zdania treści: „na koszt 

Wykonawcy”.?  

Odpowiedź 

Wymagania jak w SIWZ  

 

Zapytanie nr 3 

Wzór umowy  

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 11 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:  

„1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, a zawinionych przez Wykonawcę oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie wykonanej części umowy.”?  

Odpowiedź 

Wymagania jak w SIWZ 

 

Zapytanie nr 4 

Wzór umowy 

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 11 ust. 2 poprzez: 

- zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”? 

- obniżenie kary umownej z kwoty „5%” do kwoty „2%”?  

Odpowiedź 

Wymagania jak w SIWZ 
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Zapytanie nr 5 

Wzór umowy 

 Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 11 ust. 6 poprzez dodanie na końcu zdania treści: „pomimo 

wezwania do wykonywania przedmiotu umowy w sposób zgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami 

określonymi prawem.”?  

Odpowiedź 

Wymagania jak w SIWZ 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści 

oferty. 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert. 

 

Termin składania ofert: 14.08.2018 r. godz. 12:00 

Termin otwarcia ofert:  14.08.2018 r. godz. 12:30 

 

 

 

Pouczenie: 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 
 

 

 

 
Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 
 

 
Zofia Widomska-Brycka 

       Z-ca Kierownika ds. Przetargów 


