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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 12-04-2016 r. 

Znak Sprawy: ZP/220/31/16 
Dotyczy: dostawy oprzyrządowania do elektroskopów do zabiegów urologicznych dla SPSK-
2 PUM w Szczecinie 
 

Wyjaśnienie nr  1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca nr 1 
 
1. Dotyczy §1 ust. 3 wzoru umowy: 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący: 
„Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości towarów, z tym, że nie mniej niż 80% 
ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.” 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższa zmianę § 1 ust. 3 wzoru 
umowy w zakresie zadania nr 2. 
 

2. Dotyczy §10 ust. 1a) wzoru umowy: 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący: 
„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub 
opóźnienia w dostarczeniu wyrobów wolnych od wad  - w wysokości 0,1% wartości 
niedostarczonej partii wyrobów lub wyrobów wadliwych za każdy dzień opóźnienia.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Dotyczy §10 ust. 1b) wzoru umowy: 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący: 
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie 
poszczególnych zadań bądź rozwiązania umowy w całości bądź w zakresie 
poszczególnych zadań przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z 
przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy –   w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Zamawiający powyższymi odpowiedziami nie dokonał modyfikacji oraz nie wprowadził 
zmian do SIWZ, a także  zamieszcza  odpowiedzi na dwa dni przed terminem składania ofert. 
W związku z powyższym Zamawiający  nie dokonuje przesunięcia terminu  składania i 
otwarcia ofert, który został wyznaczony w zakresie: 
- składania ofert do 15-04-2016 r. do godz. 10.00, 
- otwarcia ofert: 15-04-2016 r. o godz. 11.00. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 

                                                                                             
                                                                                              Z poważaniem  


