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Katowice, dn. 25.07.2016r. 

  

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego  

  na  DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH 2, ZP-16-083BN 

 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38  ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póżń.zm. ), udzielam następującej odpowiedzi: 
 

Pyt. 1 Ogólne  
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 
wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
Pyt. 2 Ogólne  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: 
Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
Pyt. 3 Ogólne  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 4 ust. 1: 
W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku 
wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt. 6a i 6b niniejszej umowy Zamawiający 
naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy 
– za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części zamówienia 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
Pyt. 4 Ogólne  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 4 ust. 2: 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu 
umowy określonego w § 3 pkt. 1. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 

Zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 

późń.zm), Zamawiający zmienia termin składania  i otwarcia ofert 

 

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 

28 LIPCA 2016r godz. 09:00 

               Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:30 
 
   

 
Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                                             Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
   mgr Ewa Mołek  


