POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w WIERUSZOWIE
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
-

Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- ginekologiczno-połoŜniczy,
- neonatologiczny,
- Izba Przyjęć.
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-połoŜnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- psychologiczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
połoŜnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „W”,
- zespół wyjazdowy „R”,
- dyspozytornia
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax
centrala

(062) 7845502
(062) 7845500
(062) 7845501
Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502

Pytanie nr 8
Umowa par 7 ust. 1a,b
Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 1% i 0,2%
sprawia, Ŝe strony umowy nie są równoprawne, poniewaŜ w wypadku
nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139
ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie moŜna
czynić ze swego prawa uŜytku, który byłby sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współŜycia
społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współŜycia
społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy.
Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0924/04, który stwierdza, iŜ wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest
niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają takŜe jedną z naczelnych
zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 –zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy
zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający ustala karę umowną w wysokości 0,5%.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 9
sterylnego przyrządu do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów
do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub
butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej
komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej,
zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duŜej powierzchni, który jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku
polskim?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycja 9
sterylnego przyrządu do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów
do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub
butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej
komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej,
zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duŜej powierzchni, który jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku
polskim
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