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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę środków kontrastowych”
(ZP 2/2009) 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
Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 3 ust. 2 na:
Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, Zamawiający zastrzega sobie zamówienie  
ilości  zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala jednak zmniejszenie  to nie  może przekroczyć  
20 % wartości umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

II. Pytanie
Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 3 ust. 3 na:
Nie  zamówienie  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  środków  kontrastowych  w  ilości  
określonej  w załączniku nr  1 nie  stanowi  podstawy do dochodzenia przez  Dostawcę roszczeń o  
zamówienie pozostałej części środków kontrastowych, ani też żadnych roszczeń finansowych z tego  
tytułu, jednakże zmniejszenie to nie przekroczyć 20 % wartości umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

III. Pytanie 
Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 9 ust. 1 na:
Płatność należności z tytułu dostawy środków kontrastowych nastąpi w terminie ........ (min. 30) dni,  
natomiast faktura VAT będzie wystawiona w ciągu 7 dni od daty dostawy oraz po podpisaniu przez  
strony dokumentów potwierdzających realizację tej dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

IV. Pytanie 
Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 9 ust. 2.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

V. Pytanie
Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 9 ust. 3.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

VI. Pytanie
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w § 6 ust. 4 treści ... „łącznie z rozładowaniem na  
półkę siłami Dostawcy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

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. 
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