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Kamienna Góra, 21.09.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa środków i akcesoriów do utrzymania czystości dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 4/2021 
 

I.  Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i 7Ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, 
że wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Dot. zadania nr 1 worki foliowe poz. 15 opaska zaciskowa . Proszę o dopuszczenie standardowego 
rozmiaru opaski zaciskowej o dł. 20 cm . Rozmiar żądany przez Zamawiającego 22 cm jest bardzo 
nietypowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający dopuszcza opaskę zaciskową o długości 20 cm. 
 
Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę opisu poz.15 w Formularzu asortymentowo-cenowym dla 
Części 1 zamówienia  (Załącznik 1.1 do Formularza oferty), który to opis przyjmuje następujące brzmienie: 

„Opaska zaciskowa do zawiązywania, zamykania worków na odpady, długość min. 20 cm” 

 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o modyfikację:  
- par. 11 ust. 1.1. lit. b wzoru umowy na następujący:   "za zwłokę w realizacji dostawy środków / 
akcesoriów / ........... z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości (brutto) 
niedostarczonego towaru, licząc za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3";  
- par. 11 ust. 1.1. lit. c wzoru umowy na następujący:   "za zwłokę w wymianie towaru będącej skutkiem 
uzasadnionej reklamacji – w wysokości 0,5% wartości (brutto) reklamowanego towaru, licząc za każdy 
dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.3". 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający pozostawia w tym zakresie postanowienia SWZ bez zmian. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 
 
 
          Prezes Zarządu 
 

Barbara Kosak 


