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Wyjaśnienia nr 3

na dostawę odzieżyi"ffiii1l'f;i::"":",ii5:J[i#H:"Tł?Hilji.*,"trzna, ubrania
chirurgiczne d!a potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala przy uI. Szwajcarskiej 3 w

Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 20.05.2016r. uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1: Pakiet 3 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów nie
posiadających pikowania o gramaturze 65g/m2 i chłonności 1400ml?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2= Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwazane dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
OdpowiedŹ: Tak, dni robocze będą uwazane od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Pytanie 3= Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy został dodany podpunkt 4) o
następującej (lub podobnej) treŚci: ,,zmiany cen w przypadku przekraczającej 3o/o zmiany średniego
j<ursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy
suma miesięcznych lub kwartalnych wskaŹników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3o/o.'?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
25.05.2016 r. pozostaje bez zmian.
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