
Świętochłowice, dn. 11.07.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  Dostawy  medycznego  sprzętu  jednorazowego  i  wielorazowego  użytku  oraz
materiałów medycznych; znak sprawy 16/ZA/17.

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  udziela  odpowiedzi  na
następujące pytania:

Pytanie 1
Pakiet 23, pozycja 9
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w pozycji 9 należy wycenić 150 kompletów 
składających się z obłożenia + przyrząd do odsysania płynów z podłogi + podkład chłonny na
stół operacyjny + mata podłogowa pakowanych osobno czy każda z tych pozycji stanowi 
osobną pozycję w fomularzu ofertowym ?

Odp.: Zamawiający oczekuje wyceny 150 kompletów.

Pytanie 2
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 1, podpunkt d), pakiet 33
i  34:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie  wysokości  kar  umownych  za
nieterminową realizację zamówienia do 2% niezrealizowanej części zamówienia? 

Odp.:  Zamawiający zmieni wysokość kary na 5% niezrealizowanej części zamówienia we
wzorze umowy.

Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 1, podpunkt d), pakiet 33 
i 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu d) następującego zdania „(…) 
ale nie więcej niż 20% wartości umowy”? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmieni wzór umowy.

Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 1, podpunkt e), pakiet 
33 i 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych za 
niedostarczenie towaru w terminie do 2% wartości brutto dostawy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 5
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 1, podpunkt e), pakiet 33 
i 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu e) następującego zdania „(…) 
ale nie więcej niż 20% wartości umowy”? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmieni wzór umowy.

Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy § 5 punkt 1.a), b), c): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowej
wysokości kary na „…5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy…”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Dotyczy wzoru umowy § 5 punkt 1.d): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu
na: „w wysokości 1% wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie, za każdy
dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu
umowy  na  wolny  od  wad,  czy  też  opóźnienia  w  uzupełnieniu  braków  ilościowych  w
dostarczonym przedmiocie umowy.”

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 8
Dotyczy wzoru umowy § 5 punkt 1.e): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu
na: „ wysokości 1 % wartości brutto dostawy w trybie „cito”, za niedostarczenie towaru w
terminie określonym w §2 ust. 5”.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Prosimy o  określenie  minimalnego  zakresu  zamówienia,  to  znaczy takiego,  do  realizacji,
którego  Zamawiający  będzie  zobowiązany,  np.  w  procencie  wartości  pełnego  zakresu
zamówienia. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do
części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 1 a bi c
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 projektu umowy zamiast zwrotu „szacunkowej wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości
brutto niezrealizowanej części umowy”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zmiany ceny w przypadku zmiany stawki VAT.
Czy przy zmianie stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto przy stałości cen
netto czy też zakłada zmianę cen netto? 

Odp.:  W tym przypadku Zamawiający nie zmienia ceny netto, zmianie może ulec jedynie
cena brutto.

Pytanie 12
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Prosimy Zamawiającego o dodanie do §2 ust. 6 sformułowania: „jeśli dotyczy”. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Prosimy Zamawiającego o dodanie do §2 ust. 10 sformułowania: „o ile część niezrealizowana
nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
Prosimy Zamawiającego o zmianę §3 ust. 3 na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany
do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy
z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  –  Ordynacja  podatkowa,  za  okres  od  dnia  wymagalności
świadczenia  pieniężnego,  po  spełnieniu  swojego  świadczenia  niepieniężnego i  doręczenia
dłużnikowi  faktury  lub  rachunku  –  do  dnia  zapłaty  w  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie
należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
z dnia 8 marca 2013 r.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 16
Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1d) do 0,5%
wartości brutto niezrealizowanej części dostawy

Odp.: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami do postępowania.

Pytanie 17
Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1e) do 0,5%
wartości brutto dostawy w trybie cito. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami do postępowania.

Pytanie 18
Prosimy Zamawiającego  o  naliczanie  kar  umownych  zawartych  w  §5  ust.  1a)  od  części
umowy wykonanej nienależycie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami do postępowania.

Pytanie 19
Prosimy Zamawiającego o dodanie do §8 ust. 2 pkt 2 sformułowania: „w takim przypadku
zmianie ulegnie kwota VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami do postępowania.

Pytanie 20
Prosimy Zamawiającego o zmianę §12 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z
dnia  15.04.2011  r.  (Dz.U.  Nr  112,  poz.  654).  W  przypadku  nieuiszczenia  przez
Zamawiającego zapłaty w terminie  14  dni  od dnia  otrzymania  wezwania  Wykonawcy do
zapłaty,  Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art.  509 k.c. a
zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy - §5 ust. 1
W celu miarkowania kar umownych prosimy o zmianę w/w ustępu w następujący sposób:
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
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a) w wysokości 5 % szacunkowej wartości umowy w przypadku realizacji przez  Wykonawcę
przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 
b)  w wysokości 5 % szacunkowej wartości umowy gdy Zamawiający wypowie umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia,
c)  w wysokości 5 % szacunkowej wartości umowy gdy  Zamawiający albo Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
d) w wysokości  10% 2% niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień  opóźnienia
zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy
na wolny od wad, czy też opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym
przedmiocie umowy.
e) w wysokości 5 % 1% wartości brutto dostawy w trybie „cito”, za niedostarczenie towaru
w terminie określonym w §2 ust. 5.”           

Odp.: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami do postępowania.
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