
Zamość, dnia 27 grudnia 2017 r.

AG.ZP.3320.86.            .17  

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany 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, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na  dostawę sprzętu  do  leczenia  malformacji  tętniczo-żylnych.  Poniżej  podajemy treść
pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. wzoru umowy:
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? (dot. § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 2 wzoru umowy nr 2).
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Kupujący  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania
terminu  wykonania  dostawy  przedmiotu  umowy  albo  poszczególnych  jego  części,
określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy
dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.
§ 9 ust. 1 wzoru umowy nr 2:
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości
brutto  sprzętu  mającego  być  przedmiotem Banku zgodnie  z  §2  ust.  1  za  każdy dzień
roboczy  zwłoki,  jednak  nie  więcej  niż  10%  wartości  brutto  sprzętu  mającego  być
przedmiotem Banku;
2)  w przypadku  niedotrzymania  terminu  wykonania  dostawy przedmiotu  umowy albo
poszczególnych jego części  w wysokości  0,2% wartości opóźnionej  dostawy za każdy
dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  załącznika  do  umowy w postaci  umowy
przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2).
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej
kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust. 4 wzoru umowy nr
2).
Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
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dokonuje zmiany § 2 ust. 4 wzoru umowy nr 2, który otrzymuje brzmienie: „4. Kupujący
zobowiązuje  się  do  niezwłocznego,  pisemnego  powiadomienia  Sprzedającego  o
wykorzystaniu powierzonego w ramach Banku sprzętu, określając szczegółowo jego ilość
i  asortyment.  Kupujący  zobowiązuje  się  do  wykorzystania  w  pierwszej  kolejności
towarów z najkrótszym terminem ważności”.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
 Szpitala Wojewódzkiego 

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek 
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