
 Zamość, dnia  29  stycznia 2019 r.

AG.ZP.3320.3.01135.19

dotyczy: wyjaśnień 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 Prawo zamówień
publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę
kolumny  laparoskopowej  z  oprzyrządowaniem.  Poniżej  podajemy  ich  treść  i
wyjaśnienia:

1. Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowią-
zywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów po-
datkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?
(dot. § 4 ust. 3).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w: 

§   7 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6  :

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Kupującemu należą się od Sprzeda-
jącego kary umowne w wysokości 0,2% całkowitej ceny (brutto) opóźnionego w
wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki,  jednak nie więcej niż
10% wartości brutto opóźnionego w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Za zwłokę Sprzedającego w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej
gwarancji, Kupującemu należą się od Sprzedającego kary umowne w wysokości
0,2% całkowitej ceny (brutto) przedmiotu umowy podlegającemu obowiązkowi
wynikającemu z udzielonej gwarancji, za każdy dzień zwłoki w stosunku do
terminów wynikających z § 10 ust. 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brut-
to przedmiotu umowy podlegającemu obowiązkowi wynikającemu z udzielo-
nej gwarancji.

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzony w protokole odbioru ponad termin wy-
znaczony  przez  Kupującego,  Kupującemu  należą  się  od  Sprzedającego  kary
umowne w wysokości 0,1% ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każ-
dy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przed-
miotu  umowy,  z  tym  zastrzeżeniem,  iż  końcowym terminem  naliczania  kary
umownej będzie dzień usunięcia wady przez Sprzedającego albo podmiot trzeci,
któremu Kupujący powierzył usunięcie wady zgodnie § 3 ust. 4.
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4. Za nieprzeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi przedmiotu umowy w termi-
nie ustalonym zgodnie z §1 ust. 2, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną
w wysokości 0,1% niezrealizowanej części ceny brutto wskazanej w §4 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowa-
nej części umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przy-
czyn leżących po stronie Sprzedającego należy się Kupującemu od Sprzedającego
kara umowna w wysokości 10% całkowitej niezrealizowanej części ceny (brutto)
określonej w §4 ust 1

6. W razie  stwierdzenia  naruszenia  przez  Sprzedającego  obowiązków,  o  których
mowa w §11, Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wy-
sokości 500,00 zł za każde stwierdzenie naruszenia,  jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

oraz § 9 ust. 2:

2. W przypadku niedotrzymania  terminu  o  którym mowa w ust.  1  niniejszego  §
Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto
reklamowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż
10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy  ,  

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Ulega zmianie  termin składania i  otwarcia  ofert,  oraz  wniesienia  wadium.
Obowiązujące terminy to:
- termin składania ofert  – 04 lutego 2019 r. godz. 10:00, 
- termin otwarcia ofert – 04 lutego 2019 r. godz. 11:00.
- termin wniesienia wadium – przed 04 lutego 2019 r. godz. 10:00.

Koperty zawierające ofertę powinny być oznakowane: „Przetarg nieograniczony –
dostawa kolumny laparoskopowej z  oprzyrządowaniem.  Nie otwierać  przed 04 lutego
2019 roku, godz. 11:00.”

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek
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