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Wrocław, 08.08.2018 r. 

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

 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców   

 

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 

Wzór umowy par. 7 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu:  

"W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za 

każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świad-

czenia wzajemnego przez Zamawiającego" na zapis: "W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do 

naliczania odsetek umownych w wysokości odsetek ustawowych". 
Odpowiedź 

Wymagania jak w SIWZ 

 

Zapytanie nr 2 

Wzór umowy par. 11 ust. 1. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 20 % ogólnej wartości umowy brutto określonej 

w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy".  

Odpowiedź 

Wymagania jak w SIWZ 

 

Zapytanie nr 3 

Wzór umowy par. 11 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 5 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 

% wartości (...)".  

Odpowiedź 

Wymagania jak w SIWZ  

 

Zapytanie nr 4 

Dot. pak. 1 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w jakim zakresie Zamawiający wymaga regulowanej ilości dozowanego 

preparatu?   

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga możliwości regulacji dozowania środka w zakresie od 0,5 do 1,5 ml  

 

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

oferty. 

 

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 


