
Instytut Matki i Dziecka 
www.imid.med.pl 

1 

 

     
Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 
            Warszawa, 4 lipca 2017 roku 
A/ZP/SZP.251-32/17 
 

 
WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ II 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-32/17 na dostawę: 
 

 „Materiałów do sterylizacji” 
 
Pytanie nr 1 dot. treści SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem 
konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie 
swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą 
wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 
Odpowiedź nr 1 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z Członkiem 
Konsorcjum. 
 
Pytanie nr 2 dot. treści SIWZ 
Czy Zamawiający w przypadku konsorcjum wyrazi zgodę na przedstawienie 
pełnomocnictwo do reprezentowania bez wskazania konkretnego postępowania?  
Odpowiedź nr 2 
Nie, Zamawiający w przypadku Konsorcjum nie wyraża zgody na przedstawienie 
pełnomocnictwa do reprezentowania bez wskazania konkretnego postępowania. 
 
Pytanie nr 3 dot. Części nr 4, poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o długości 200mb,  
z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?  
Odpowiedź nr 3 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawów o długości 200mb,  
z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań. 
 
Pytanie nr 4 dot. Części nr 7, poz. 2-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru wykonanego ze 100% 
włóknien celulozowych?  
Odpowiedź nr 4 
Nie, Zamawiący nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru wykonanego ze 100% 
włóknien celulozowych. 
 
Pytanie nr 5 dot. Części nr 7, poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego po 250 szt.,  
z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?  
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Odpowiedź nr 5 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego po 250 szt.,  

z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań. W przypadku ilości 

opakowań niepełnych, opakowania zaokrąglamy zgodnie z zasadami matematycznymi 

do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę.  

Pytanie nr 6  dot. Wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 3 ust. 6  słowa “opóźnienia” słowem 
zwłoki” ?  
Odpowiedź nr 6 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie w § 3 ust. 6  słowa  „opóźnienia” 
słowem „zwłoki”. 
 
Pytanie nr 7 dot. Wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku 
odstąpienia od umowy do 10%?  
Odpowiedź nr 7 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmienjszenie kary umownej w przypadku 
odstąpienia od umowy do 10%. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
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Wyjaśnienia SIWZ II zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 4 lipca 2017 r. 
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