
Zamość, dnia 12 listopada 2020 r.

DZP.3320.68.            .20  

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 informuje,  że  wpłynął  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego  na dostawę
sprzętu  do  wewnątrznaczyniowej  embolizacji  malformacji  naczyniowych  mózgu.
Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 6:
„Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopuszczenie  produktu  najwyższej  jakości  -  kleju
do leczenia wewnątrznaczyniowego malformacji o 3 rodzajach lepkości 34 cP, 18 cP, 20 cP
oraz  standardowej przejrzystości dla 18cP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  Wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamiany słów „… daty jej otrzymania”
na „…od dnia uznania reklamacji”.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Czy w celu miarkowania  kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3: 
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania
terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.  3, w wysokości
0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10%
łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1,  jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto opóźnionej części dostawy. 
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu
braków  ilościowych  lub  usunięciu  wad  ujawnionych  w  asortymencie,  w  ramach
postępowania  reklamacyjnego,  o  którym  mowa  w §  2  ust.  8  -  10,  w  wysokości  0,2  %
wartości  brutto  przedmiotu  zamówienia  objętego  reklamacją  za  każdy  dzień  zwłoki
w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10%
łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1,  jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto reklamowanego przedmiotu umowy. 
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną
w wysokości 10 % wartości  niezrealizowanej części  wynagrodzenia brutto, o której mowa
w § 3 ust. 1.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.
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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. 7 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 wzoru umowy nr 2).”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Małgorzata Popławska
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