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..............................................................  

……………………………………….. 

Znak: AE/ZP-27-28/16                              Tarnów, 2016-03-04 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  209.000 EURO na dostawy leków 

i gazów medycznych. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

 

1. Dotyczy pkt.XIV ppkt.1 SIWZ -  W punkcie 1 uzupełnić zapis tak, by otrzymał on   

brzmienie: 

„Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy: 

- w zakresie Pakietu Nr 2-5 loco pomieszczenia magazynowe apteki szpitalnej Zamawiającego 

w dni robocze w godz. od 730 do 1200, 

- zakresie Pakietu Nr 1 poz. 1 – do zbiornika na ciekły tlen medyczny 

- w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 4, 5, 7 i 9 – do pomieszczeń magazynowych Działu 

Technicznego przeznaczonych do przechowywania gazów medycznych, 

w okresie: w zakresie Pakietu Nr 1-5 – 1 miesiąca od daty obowiązywania umowy, 

każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał 

zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem lub mailem. Otrzymanie zamówienia winno być 

każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę  

Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego: 

- w zakresie Pakietu Nr 2-5 do 3 dni roboczych od jego zgłoszenia (dotyczy dostaw zwykłych). 

W przypadku dostaw na „cito” do których Zamawiający zastrzega sobie prawo - dostawa 

nastąpi maksymalnie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Otrzymanie zamówienia 

winno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę  

- w zakresie Pakietu Nr 1 w okresie do ….. (nie więcej niż 3 dni robocze) dni roboczych od 

jego zgłoszenia -dotyczy dostaw zwykłych – przy czym w przypadku dostawy gazu w butlach 

w okresie awarii zbiornika na tlen ciekły dostawa nastąpi maksymalnie do 5 godzin. W 

przypadku dostaw na „cito” do których Zamawiający zastrzega sobie prawo - dostawa nastąpi 

maksymalnie do 24 godzin Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone 

przez Wykonawcę? 

2. Dotyczy pkt.XIV ppkt.22 a) SIWZ -   W punkcie 22 ppkt. a) zmienić zapis tak, aby otrzymał  

   on brzmienie: 

„w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości netto zamówionej, a nie dostarczonej partii 

towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu 

okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.” 

3. Dotyczy pkt.XIV ppkt.22 b) SIWZ -   W punkcie 22 ppkt. b) zmienić zapis tak, aby otrzymał  

    on brzmienie: 

„w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości netto zamówionej partii towaru – w 

przypadku dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie 

jakości. 

4. Dotyczy pkt.XIV ppkt.23 SIWZ -   W punkcie 23 zmienić zapis tak, aby otrzymał on  

    brzmienie: 

„W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną 

w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy.” 
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5. Dotyczy pkt.XIV ppkt.24 SIWZ – W punkcie 24 zmienić zapis tak, aby otrzymał on  

    brzmienie: 

„24.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych uznanych przez 

Wykonawcę za naliczone zasadnie z przysługującej mu należności” 

6. Dotyczy pkt.XIV ppkt.29 SIWZ –  W punkcie 29 zmienić zapis tak, aby otrzymał on  

    Brzmienie: 

„(…)Zamawiający może dokonać zakupu towarów od innych Wykonawców na koszt 

Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskania 

jakichkolwiek upoważnień sądowych, a złożenie zamówienia przestaje wiązać Zamawiającego 

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o anulowaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający nie 

dokona odbioru wadliwego towaru, o którym mowa w pkt. b). W przypadku zakupu od innych 

Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną 

wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy 

powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę o ile ceny zapłacone 

przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych. W przypadku 

dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego zakupu niedostarczonego towaru u innego 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Wykonawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub 

zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści” 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 – Ad.6  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

Rozdziału XIV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych  

w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


