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Znak: AE/ZP-27-62/17                                  Tarnów, 2017-11-27 

 

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

chirurgicznych, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania 

naczyń dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści: 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 12, 13: 

   12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

   a) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii 

towaru za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej, a nie 

dostarczonej partii towaru, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, po upływie 10 dni zwłoki Zamawiający będzie 

uprawniony do rozwiązania umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jej realizacji, 

z zachowaniem prawa do kar umownych, 

   b) w przypadku dostaw zwykłych - 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru – w przypadku 

dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto dostawy niezgodnej pod względem ilości i asortymentu oraz 

uchybień w zakresie jakości; 
   c) w przypadku dostaw zwykłych – 0,5 % wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień 

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy - w przypadku 

nieusunięcia wad towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

   13. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z winy Wykonawcy Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

 

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania 

umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa 

zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. pkt. 8). 

 

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 12 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu 

na rozpatrzenie reklamacji.  

 

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

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.  

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ. 

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ. 

Na podstawie art.38 ust. 4 i 4a  oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża 

termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 01.12. 2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 01.12.2017r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w punkcie III.11, IX.1, X.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


