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ZP.261.25.2018

Do wszystkich uczestników postępowania
na wykonanie dostawy aparatury medycznej oraz wyposażenia

na potrzeby oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego
oraz neonatologicznego SPZOZ w Bielsku Podlaskim

w trybie przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 221.000 euro

Odpowiedzi na zapytania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wyjaśnia:

1. Dotyczy § 5 ust. 11 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności do-
starczenia  sprzętu  zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej  się  ponad wyznaczony termin?
Obowiązek taki ciążący na Wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie eg-
zemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy, a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygna-
cja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Dotyczy § 6 wzoru umowy - Prosimy o zmianę zapisów kar umownych na następujące:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynika-
jących z niniejszej umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2% wartości brutto asortymentu, którego dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przed-

miotu umowy,
2) 0,2% wartości brutto asortymentu, którego dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu napraw

wynikających z gwarancji lub przeglądów technicznych,
3) 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku awarii dostarczeniu sprzętu zastępczego,
4) 50,00 zł za każdy przypadek nieokazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu zgod-

ności z PN lub aprobatą techniczną , o którym mowa w § 4 ust. 6.
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie

leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny
umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn innych niż określone art. 145 usta-
wy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1%
wartości umowy brutto.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego
odpowiedziami na zapytania należy zamieścić odpowiednią adnotację.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących
udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższe-
go. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

1


