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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/22/2012 (6) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury 
medycznej 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 

poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 1 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §1 ust. 5 wzoru umowy na: „Wykonawca zobowiązuje 
się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy w odpowiednich opakowaniach oraz 
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe. W przypadku wystąpienia 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj.: zakończenie produkcji, czasowego wstrzymania 
produkcji, brak importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaoferuje Zamawiającemu inne, dostępne 
w obrocie wyroby o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe 
działania w celu ustalenia czy na rynku wyrobów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy 
posiadający na stanie przedmiotowe wyroby (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca 
dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena 
zamiennego wyrobu, nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z 
zastrzeżeniem ust.6. Zapewnienie ciągłości dostaw nie obejmuje sytuacji kiedy Zamawiający nie 
uregulował w terminie wyznaczonym w umowie należnych płatności.” 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

Pytanie 2 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §5 ust. 1.2) wzoru umowy na: „ w wysokości 0,2% 
wartości nie dostarczonego w terminie wyrobu, za każdy dzień zwłoki, w dostawie ponad termin 
określony umową, jednak nie mniej niż 5 zł” 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

Pytanie 3 

dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §5 ust. 1.3) wzoru umowy na: „za zwłokę w usunięciu 
wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 
ust. 1 i 2 w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej 
niż 5 zł 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
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Pytanie 4 

dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §5 ust.3 wzoru umowy na: „ Naliczanie przez 
Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 
uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.” 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

Pytanie 5 

dotyczy wzoru umowy 

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „ Zmiana cen może nastąpić w związku ze zmianą stawki 
podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny netto pozostanę bez zmian”. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 
Podpisał:  
 

Dyrektor  
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