Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 29 sierpnia 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
endoprotez stawu biodrowego służących do operacji rewizyjnych oraz endoprotez stawu
barkowego służących do operacji rewizyjnych stawu barkowego”
Znak sprawy: DZP/91/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015
r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. §3
ust. 5) oraz udostępnienia (dot. §2) których wzory przesyłamy w załączeniu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dotyczy wzoru umowy
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 4 pkt. 2 oraz § 8 ust. 6 projektu umowy 5
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 9 ust 1:
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
1) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy – w wysokości do 0,5% wartości netto
niezrealizowanej części zamówienia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną
dobę przekroczenia terminu wykonania dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości
netto niezrealizowanej w terminie części dostawy;

2) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad - w wysokości do 0,5%
wartości netto niezrealizowanej części zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości
netto wadliwej części dostawy;
3) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek w instrumentarium tj. przekroczenia terminu, o
którym mowa w § 2 ust. 6 - w wysokości do 100 zł za pierwszą rozpoczętą i każdą następną
zakończoną dobę przekroczenia terminu, jednak nie więcej niż 10% wartości netto
wadliwej części instrumentarium.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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