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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę materiałów medycznych”
(ZP 6/2009) 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
 Czy  Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w  
§ 11 ust. 2 ppkt. 2 i 3 wzoru umowy
2) w wysokości  0,2 % wartości  netto zamawianej  partii  materiałów za każdy dzień zwłoki  w jej  
dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10 % wartości nie dostarczonej dostawy.
3) w wysokości 0,2 % wartości reklamowanej partii materiałów za każdy dzień zwłoki w dostawie 
materiałów w terminie określonym w § 10 ust.  2 umowy,  jednak nie  więcej  niż  10 % wartosci  
reklamowanej partii materiałów.
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

II. Pytanie
Zwracamy się z zapytaniem czy zapis w § 15 dotyczy również transportu?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 6 ust. 2 projektu umowy „Dostawy zamawianych partii materiałów będą się odbywać 
transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na koszt i ryzyko Dostawcy, ...”, a więc dostawca 
ma obowiązek  zorganizować transport.

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:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
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IV. Pytanie
Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  §  15  poprzez  wprowadzenie  
następującego zapisu:
Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez  
Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

V. Pytanie
Czy w związku ze znowelizowanym art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących  
przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
1. gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które  

umożliwiają  zrealizowanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  w  zakresie  i  w  terminie  
przewidzianym w ofercie;

2. w  przypadku  zmian  obciążeń  publiczno-prawnych(np.  cła,  podatek,  VAT)  skutkujących  
zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy;

3. w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z  
nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego  
strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;

4. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem  
zamówienia  dopuszcza  się  zmianę  na  nowy  produkt  o  tych  samych  bądź  lepszych  
parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

5. w przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty  
objęte umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej  
umowy strony będą rozliczać dostawy wg cen urzędowych;

6. zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy.
Odpowiedź:
Do § 2 projektu umowy dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „ W przypadku zakończenia produkcji lub 
wycofania  z  rynku  materiału  o  którym mowa w załączniku nr  1  do niniejszej  umowy Odbiorca 
dopuszcza zmianę na nowy materiał  o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej 
zaoferowanej w ofercie.”  Pozostałe 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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