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Katowice, 11.12.2017 r.  

 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (numer postępowania: ZP-17-134BN). 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą 

Pzp, w związku z otrzymanym pytaniem do postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jakie wpłynęło do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie nr 1:  

Pakiet nr 1A „Linie pomp objętościowych”. Pozycje 1a, 1b, 1c, 1d. 

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z części nr 1 pozycji 1a, 1b, 1c i 1d, czyli drenów do 

pompy Infusomat Space?  

Wydzielenie tych pozycji z pakietu 1A, umożliwi udział firm producenckich, co może 

skutkować złożeniem większej ilości, konkurencyjnych, korzystnych dla Zamawiającego 

ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  

 

Pytanie nr 2: 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §1 ust. 7 projektu umowy 

5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  

 

Pytanie nr 3:  

Wnosimy o zmianę zapisu §2 ust. 8 i dopuszczenie możliwości opóźnienia w dostawie  

w przypadku zaistnienia ewentualnych przeszkód.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  

 

Pytanie nr 4:  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w §4 ust. 1, 2: 



 

2 

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji 

zamówienia lub brak wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie określonym 

w §1 pkt 7 niniejszej umowy Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne  

w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie, za 

każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonego/wadliwego przedmiotu umowy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  

 

Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w §4 ust. 5 poprzez zamianę słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  

 

 

 

z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

mgr Ewa Mołek 

 


