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

        
Szczecin, dn. 16.10.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/99/14       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i 
uruchomienie: 
a) systemu monitorowania składającego się z centrali pielęgniarskiej wraz z 6-oma sztukami 
monitorów pacjenta 
b) ściennego aparatu do znieczulenia ogólnego – 4 zestawy 
c) respiratorów – 4 sztuki. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 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: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie ze wspólnego pakietu sprzętu do odrębnych zadań, które 
są wyszczególnione w podpunktach? Krok taki z pewnością zwiększy możliwość złożenia 
konkurencyjnych ofert, a co za tym idzie da szanse dla Zamawiającego na uzyskanie lepszych cen za 
wysokiej klasy sprzęt medyczny. 
Jednocześnie pragnę podkreślić, że przygotowane przez firmę WALMED pytania podyktowane są 
dobrem Zamawiającego oraz chęcią zaoferowania najnowocześniejszych i najbardziej ekonomicznych 
rozwiązań technologicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2 
dot. wzoru umowy §9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 1 ppkt. a), c) wzoru umowy w następujący 
sposób: 
„a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w wysokości 
0,2% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w §2 ust. 1, 
c) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 6 ust. 
1 lit g) niniejszej umowy – w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto 
sprzętu, w zamian za który ma zostać dostarczony sprzęt zastępczy”, 
z uwzględnieniem pozostałych zapisów przedmiotowego paragrafu wzoru umowy (§9 ust. 1 ppkt. b, 
d), ust. 2) w niezmienionej treści ?  
 
Uzasadnienie: Kary umowne narzucone przez Zamawiającego są wysokie. Zgodnie z art. 483 kc 
podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego 
wykonania zobowiązania. Kara umowna nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści 
dla Zamawiającego. Wymaganie tak wysokich kar umownych jest nieadekwatne do szkody jaką może 
ponieść Zamawiający.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmodyfikuje jednak kary w § 9 ust. 1 lit. a) i c) z 1% na 0,4%.  
 
Pytanie nr 3 
dot. wzoru umowy §10 
Uprzejmie proszę o zgodę na wprowadzenie w §10 ust. 2 ppkt. c) następującej treści: 
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„c) zmiany urzędowej stawki podatku Vat, przy czym zmianie podlegać będzie wyłącznie cena brutto, 
cena netto pozostanie bez zmian”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Zamawiający dokonuje w następującym zakresie modyfikacji SIWZ: 

1) rozdział III, § 9 otrzymuje brzmienie:„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej 
wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w wysokości 
0,4 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od  wartości  brutto umowy określonej w § 2 ust. 1,  

b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit c) 
niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto sprzętu 
podlegającego naprawie, 

c) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 6 ust. 
1 lit g) niniejszej umowy – w wysokości 0,4 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto 
sprzętu, w zamian, za który ma zostać dostarczony sprzęt zastępczy, 

d) z tytułu odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Sprzedający – w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdyby 
wielkość poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych.” 

 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego 
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert.  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


