Odpowiedzi na pytania z dnia 24.11.2010
Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/2010/PCM. Nazwa
zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

Pytanie nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy pasków do gleukometrów (pakiet nr 13) na 48
godzin? - § 3 pkt 2 wzoru umowy.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający już udzielił informacji na to pytanie na swoich stronach internetowych. Zamawiający wydłuża
termin dostawy do maksymalnie 48 godzin.
Pytanie nr 2
Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzorów
umów zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
1.
Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych, w szczególności:
1.1. zmianę ilości przedmiotu zamówienia;
1.2. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym
zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
1.3. zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
1.4. zmianę sposobu konfekcjonowania;
1.5. zmianę terminu realizacji dostaw;
1.6. zmianę terminu realizacji Umowy;
1.7. zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla przeprowadzenia
kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.
2.
Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:
2.1. wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony, bądź
2.2. wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego
o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź
2.3. nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji
pracy laboratorium, bądź
2.4. nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź
2.5. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na
wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź
2.6. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez
Zamawiającego, bądź
2.7. będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź
2.8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź
2.9. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody.

