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Znak: AE/ZP-27-78/18                                             Tarnów, 2018-11-05 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę videokolonoskopu 
1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
1. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w 

przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek wskazane terminy rozpoczynały swój bieg z chwilą 
dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na 
koszt Wykonawcy). 

2. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
odpowiednie zmniejszenie wysokości kar umownych: 

a) z 0,2% do 0,1% 
b) z 5% do 1% 
c) z 10% do 5% 
d) 0,2% do 0,1% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas zwłoki wyłącza 

możliwość stosowania kar umownych 
3. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt. 23 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

doprecyzowanie zapisu o klauzulę:„ (…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. 
 

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

Ad.1 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy o treści 
zaproponowanej przez Wykonawcę w pytaniu, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą 
miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ad.2 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 
poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ w pkt.XV.14 SIWZ zapis o treści: 
„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w 
terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

b)  5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z  
     wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz  
     uchybień w zakresie jakości, 
c)  10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
d)  0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: 

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o  tożsamych parametrach 

na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,  
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu 

po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego 
wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.” 



_______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                      Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 

www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                                               Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

2

zmienia na zapis o treści: 
„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w 
terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

b)  1 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z  
     wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz  
     uchybień w zakresie jakości, 
c)  5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
d)  0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: 

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o  tożsamych parametrach 

na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,  
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu 

po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego 
wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. 
Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa w pkt. d), jeżeli Wykonawca na czas zwłoki 
dostarczy urządzenie zastępcze. ” 

Ad.3 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 
poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ w pkt.XV.23 SIWZ zapis o treści: 
„23. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.” 
zmienia na zapis o treści: 
„23. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody 
takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 
 
 
 
 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 


