
Zamość, dnia 02  maja  2018 r.

AG.ZP.3320.17.            .18  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ                                                                                         

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579) informuje,  że
wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
opracowanej do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie przeglądu okresowego
aparatury  medycznej  w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu  Wojewódzkim  im.
Papieża Jana Pawła II. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10
% wartości brutto umowy liczone za zwłokę? Wprowadzenie do umowy proponowanej
zmiany  pozwoli  potencjalnym  Wykonawcom  na  oszacowanie  ewentualnego  ryzyka
kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
Wyjaśnienie: 
Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

Pytanie 2 dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szko-
dy rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym na uzupeł-
nienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa ewentualna  odpowiedzialność  odszkodowawcza Wykonawcy z  tytułu
naruszenia warunków niniejszej Umowy jest  ograniczona do szkody rzeczywistej (z cał-
kowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty
nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w § … umowy?
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

Pytanie 3 dot. wzoru umowy
Czy poprzez zapisy § 4 ust. 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryza-
cję producenta co zapewni wykonanie przeglądu zgodnie z aktualnymi zaleceniami produ-
centa?
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Wyjaśnienie:
Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

Pytanie 4 dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 jak następuje: „Płatność za wy-
konaną usługę Zamawiający będzie regulować przelewem na konto Wykonawcy podane w
fakturze za usługę przedmiotu umowy w ciągu 60 dni od daty prawidłowo wystawionej
faktury VAT
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.

Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu
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