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Puszczykowo, dnia 18 października 2017 r.  
Szp.12/26/3/17 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa endoprotez 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 17 października 2017 r. 
 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 2) 
oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 2), których wzory przesyłamy w załączeniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę 
ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili 
zawarcia umowy stawka podatku VAT?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 5 ust 1:   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 5 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: 
1) za opóźnienie w realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto 

opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz 
nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, zgodnie z § 2 ust. 5, 
w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej 
w wykonaniu części przedmiotu umowy, 

3) za opóźnienie w reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego 
asortymentu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz nie 
więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części przedmiotu dostawy, 

4) za opóźnienie w naprawie lub wymianie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, zgodnie z § 4 
ust. 3, w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości wadliwej części 
przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 


