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

Otwock, dnia 12 września 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie
jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu
utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na
wyposażeniu SPSK w Otwocku”
Znak sprawy: DZP/97/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz.
1579) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
Pytanie 1: Dotyczy zał. nr 4 – wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej
nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy
nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona
do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty
nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu
zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie
jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych,
niezamierzonych zdarzeń.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2: Dotyczy zał. nr 4 – wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy?
Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego
ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3: zapisów SIWZ
Czy zdaniem Zamawiającego wystarczy dysponowanie zwykłym odkurzaczem jak używanym w gospodarstwach
domowych, czy też Zamawiający wymaga dysponowania odkurzaczem z ochroną ESD, co zabezpiecza sprzęt przed
uszkodzeniem z powodu ewentualnego wyładowania elektryczności statycznej?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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