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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego 
aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego, wraz z serwisowaniem instrumentarium do implantacji  

wyrobów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem oraz szkoleniem 
personelu.”  (ZP 36/2008) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

I.  Pytanie 
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w  
§ 12 ust. 2 ppkt. 2 i 3 wzoru umowy 
2)  w wysokości  0,1  % wartości  zamawianych wyrobów medycznych (z  uwzględnieniem podatku  
VAT), jednak nie więcej niż 10 % wartości nie dostarczonej dostawy.
3) w wysokości  0,1 %  wartości  reklamowanych partii  wyrobów medycznych (z uwzględnieniem  
podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie  
określonym w  §  11  ust.  2  umowy  jednak  nie  więcej  niż  10  % wartości  reklamowanych  partii  
wyrobów medycznych. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

II. Pytanie
Zwracamy się z zapytaniem czy zapis w § 16 dotyczy transportu i rozładunku?
Odpowiedź:
Zapis § 16 nie dotyczy transportu i rozładunku.

III. Pytanie 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmian w § 3  
ust. 2:
Odbiorca  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  niż  określona  w  ust.  1  ilości  wyrobów  
medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania jednakże zmniejszenie nie będzie  
przekraczało 20 % wartości umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
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Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.           
                                                                                                                                          Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat wg rozdzielnika
1 x a/a
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