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Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

    Warszawa, 02 lutego 2016 roku 
A/ZP/SZP.251-3/16 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-3/16 na dostawę: 
 

„Osobistych pomp insulinowych” 
 
Pytanie nr 1 - Dot. wzoru umowy  
Par. 3 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane 
wyłącznie za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej? 
Uzasadnienie 
Składanie zamówień telefonicznie uniemożliwia Wykonawcy identyfikację tożsamości 
osoby dzwoniącej, a tym samym weryfikację czy jest to osoba upoważniona do 
składania zamówień. 
Odpowiedź nr 1  
Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 2 - Dot. wzoru umowy  
Par. 4 ust. 6 pkt 2) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin 
w dni robocze''? 
Odpowiedź nr 2  
Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 3 - Dot. wzoru umowy  
Par. 5  ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była 
liczona od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy a nie od wartości całej 
umowy? 
Odpowiedź nr 3  
Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. 
  
Pytanie nr 4 - Dot. wzoru umowy  
Par. 5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na 
 „zwłoka”? 
Odpowiedź nr 4 
Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 5 - Dot. wzoru umowy  
Par. 5 ust. 2  - Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki 
sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia 
brutto dot. niezrealizowanej części umowy.  
Odpowiedź nr 5  
Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. 
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Pytanie nr 6 - Dot. wzoru umowy  
Par. 5 - Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 
Odpowiedź nr 6  
Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 7 - Dot. wzoru umowy  
Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp insulinowych zasilanych bateriami ½ AA? 
Odpowiedź nr 7  
Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 8 - Dot. wzoru umowy  
Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp insulinowych bez ciągłego monitorowania 
glikemii?  
Odpowiedź nr 8  
Nie, Zamawiający  nie dopuszcza w/w pomp. 
 
 
 
 
  
 
                                          Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
            Magdalena Wysocka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji. 
 
Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl 
w dniu 02 lutego 2016 r. 

http://www.imid.med.pl/

