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Nasz znak : ZP.271-472. 43/2015 Kraków, 18.12.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
Dostawę gazów medycznych i technicznych

(ZP 43/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu oraz
modyfikuje zapisy SIWZ:

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w
pkt.  VIII  Specyfikacji  –  Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego dotyczących  przedmiotu
zamówienia w ppkt. 1 w miejsce istniejącego zapisu, wprowadził zapis:

„Pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu  oferowanych  produktów leczniczych  -  Prezes  Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”

Stanowisko  Wykonawcy  wynika  z  faktu,  że  Specyfikacja  w  tym  zakresie  nie  jest  zgodna  z
obowiązującym stanem prawnym. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych
nie jest już wydawane przez Ministra Zdrowia, ale przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych.  Wskazane  zmiany  są  zatem
konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Pkt. VII. Ppkt 1 SIWZ z dnia 14.12.2015 r. Otrzymuje brzmienie: „1. Aktualnie
obowiązujące  dokumenty dopuszczające do obrotu produkty lecznicze (dot. pakietu 1 i 2).

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w
pkt.  IV,  ppkt.  4  Specyfikacji  –  Termin  realizacji  zamówienia,  w  miejsce  istniejącego  zapisu,
wprowadził zapis:

„Montaż  ramp  z  pakietu  2  będzie  wykonany  pomiędzy  18.01.2016  r.  a  29.02.2016r.  w  dniu
wskazanym przez Zamawiającego”

Odpowiedź:  Pkt.  IV.  Ppkt  4  SIWZ  otrzymuje  brzmienie:  „Montaż  ramp  sprężonego
powietrza i podtlenku azotu będzie wykonany pomiędzy 18.01.2016 r. a 29.02.2016 r ”.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w
pkt.  VIII  Specyfikacji  –  Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego dotyczących  przedmiotu
zamówienia w ppkt. 5 w miejsce istniejącego zapisu, wprowadził zapis:
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„Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumenty  Urzędu  Dozoru  Technicznego  potwierdzające  możliwość
użytkowania stacji zgazowania, po dokonaniu uruchomienia stacji” 

Stanowisko  Wykonawcy  wynika  z  faktu,  iż  Inspektor  UDT  dopuszcza  stację  zgazowania  do  użytkowania  po  jej
uruchomieniu  i  dokonaniu  inspekcji.  Tym  samym  nie  ma  możliwości  dostarczenia  dokumentów wymaganych  przez
Zamawiającego w ppkt. 5.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis w pkt. VII pkkt 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Oświadczenie
Wykonawcy, że będzie posiadał dokumenty Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzające możliwość użytkowania
stacji zgazowania, po dokonaniu uruchomienia stacji  (dotyczy pakietu 1).”.

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w pkt. VIII Specyfikacji –
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań
Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia w ppkt. 6 w miejsce istniejącego zapisu, wprowadził zapis:

„Oświadczenie, iż Wykonawca posiada system on- line umożliwiający podgląd dokumentów sprzedaży i dostaw” 

oraz

„Oświadczenie, iż Wykonawca posiada system śledzenia butli przez cykl jej użytkowania wraz z rejestracją operacji w
systemie informatycznym”

Obecny zapis wskazuje jedynego wykonawcę, posiadającego takie rozwiązanie jako jeden system.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zapis w pkt. VII pkkt 6 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„6.  Oświadczenie,  iż  Wykonawca  posiada  system  on-  line  umożliwiający  podgląd  dokumentów  sprzedaży  i
dostaw( dotyczy pakietu 2, 3, 4)”  

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w pkt.IV Specyfikacji-
Termin Realizacji Zamówienia w ppkt. 3 wykreślił zapis:

„Montaż w wyznaczonym miejscu rampy tlenowej 24-butlowej zostanie wykonany przed rozpoczęciem prac związanych z
montażem zbiornika kriogenicznego”

a w jego miejsce wprowadziła zapis:  

„Montaż w wyznaczonym miejscu rampy tlenowej 24-butlowej zostanie wykonany w terminie do 15.01.2016 r. 

Na czas posadowienia zbiornika Wykonawca zapewni bezpieczny sposób zasilania instalacji szpitalnej w tlen medyczny”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienienia zapis na nowy : „Montaż w wyznaczonym miejscu rampy tlenowej 24-
butlowej zostanie wykonany w terminie do 29.02.2016 r. pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę ciągłości
dostaw tlenu medycznego na czas wymiany zbiornika kriogenicznego.”

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  zbiornika tlenu medycznego o pojemności użytkowej 9500 l.

Rozwiązanie takie pozwoli na uzyskanie przez Zamawiającego większej ilości ofert, a tym samym korzystniejsze ceny i
zachowanie zasady  o uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbiornika tlenu medycznego o pojemności użytkowej 9500 l.



Pytanie nr  7

Czy wymogiem Zamawiającego jest system telemonitoringu do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego, tj.
kompaktowego  urządzenia  do  zamontowania  na  płaszczu  zewnętrznym  zbiornika  z  ciekłym  tlenem  medycznym.
Urządzenie  kontroluje  poziom  cieczy  oraz  mierzy  ciśnienie  w  zbiorniku.  Wyposażone  jest  w  wyświetlacz
ciekłokrystaliczny,  umożliwiający  czytelny  odczyt  parametrów  zbiornika  w  każdych  warunkach-  dzień/noc
(podświetlenie). Wyświetlające poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD  z możliwością wyświetlania
w skali  procentowej  lub kilogramowej.  System posiada możliwość wysyłania  alarmów na podany numer komórkowy
serwisu technicznego Wykonawcy.

System zapewniający bezobsługową ze strony Zamawiającego eksploatację sieci skroplonego tlenu ze zbiornika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 8

Proszę o podanie czasu trwania przepływu maksymalnego (w h) oraz częstotliwości występowania takiego poboru (na
dobę).

Odpowiedź:  Zamawiający nie posiada takich danych, skoki przepływu są chaotyczne i nieprzewidywalne. 

Pytanie nr 9

Proszę o podanie wymiarów fundamentu z projektu budowlanego?

Odpowiedź: 3,20x3,20 m, parownicy 0,82x1,55 m. 

Pytanie nr 10

Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na czas prac dźwigowych,
stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc …….)?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 11

Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i minimalnym
promieniu skrętu 15 m?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 12

Jeśli  nie  ma  możliwości  manewrowania  pojazdem  opisanym  w  pytaniu  powyżej,  proszę  o  określenie  maksymalnej
dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak
to ile metrów)?

Odpowiedź: Nie, ale musi zawrócić ok 150 metrów dalej.

Pytanie nr 13

Czy są jakiekolwiek ograniczenia  w ruchu (np. ograniczenie  masy całkowitej,  szerokość,  wysokość pojazdów itp.) na
drogach  dojazdowych  do  miejsc  montażu  i  tankowania  zbiorników  ?  Dotyczy  ograniczeń  istniejących  na  drogach
dojazdowych -lokalizacji zbiornika - poza terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych
ograniczeń.

Odpowiedź: Nie dotyczy, zbiornik jest na terenie szpitala.



Pytanie nr 14

Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking,
studzienki  kanalizacyjne,  magazynowane  oleje  lub  smary,  otwarte  źródła  ognia,  przejścia  dla  pieszych,  drogi
komunikacyjne dla karetek? 

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 15

Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16

Zwracam się z prośba o przeniesienie z pakietu 2, poz. „Dzierżawa rampy sprężonego powietrza” do pakietu 3.

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, iż w pakiecie 3 znajdują się gazy techniczne, między innymi sprężone powietrze,
tym samym logiczne jest umieszczenie poz. „Dzierżawa rampy sprężonego powietrza” razem z ww. gazem.  

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17

Czy  Zamawiający  wymaga  realizowania  dostaw  tlenu  medycznego-butle  2  l,  w  butlach aluminiowych  z  zaworem
zintegrowanym o pojemności wodnej 2, l, o ciśnieniu 200 bar z wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem
wyposażonym w reduktor ciśnienia, przepływomierz o zakresie pracy wyrażonym l/min, wyjściem do podłączenia maski
tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia w systemie AGA do podłączenia urządzeń przenośnych
wymagających dostarczenia tlenu medycznego- np. respirator lub inkubator transportowy,  posiadających manometr lub
cyfrowy wyświetlacz z inteligentnym systemem rozpoznawaniem czasu, dający możliwość odczytu:

- ilości gazu pozostałego w butli przy zamkniętym zaworze (pokazana w litrach)
- ilości gazu pozostałego w butli podczas użycia (wskaźnik liniowy napełnienia butli) 
- czasu pozostałego do zużycia gazu w butli przy zadanym przepływie
oraz posiadających system alarmowy sygnalizujący: 
- przy napełnieniu butli gazem wynoszącym 25% 

- kiedy pozostaje mniej niż 15 min użytkowania przy zadanym przepływie
Butle posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie ich na łóżku szpitalnym bez konieczności używania innych 
elementów. Butla wraz z zaworem przystosowana do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego do 3 tesli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie nr 18

Proszę o zmianę zapisu w projekcie Umowy, § 7, pkt. 7, ppkt. a, na zapis:

„w przypadku gazów medycznych do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego w dni
robocze w godzinach 8.00-20.00 (Pakiet II)”

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, iż w  § 3, pkt. 1, ppkt. h projektu Umowy, Zamawiający wymaga: 

„stałego,  bezobsługowego  ze  strony  Zamawiającego  monitorowania  za  pomocą  telemonitoringu  zdalnego  nadzoru
zbiornika, ilości skroplonego tlenu w zbiorniku i według własnego rozeznania i doświadczenia uzupełnianie jego zapasu z
uwzględnieniem  uwarunkowań  eksploatacyjnych  i  dostawczych,  zapewniając  nieprzerwaną  płynność  dostaw  i
niewyczerpalny zapas w zbiorniku, uwzględniając aktualne potrzeby Zamawiającego,  z zastrzeżeniem, iż Zamawiający
wskaże minimalny poziom napełnienia zbiornika przy którym ma nastąpić dostawa tlenu ciekłego”



Tym samym zapis o potwierdzaniu otrzymania zamówienia i jego realizacji do 2 dni roboczych,  w przypadku dostaw
ciekłego tlenu, nie ma zastosowania.

Odpowiedź: § 7  pkt 7 ppkt a projektu umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku gazów medycznych do 2 dni
roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00-20.00 (Pakiet
II)”

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuszcza montaż zbiornika starszego niż z roku 2010 z zastrzeżeniem, że zbiornik musi odpowiadać
obowiązującym  warunkom  technicznymi  i  odbiorom  w  Urzędzie  Dozoru  Technicznego.   Zbiorniki  starsze  są  po
generalnym remoncie zgodnie z obowiązującymi przepisami są dopuszczone do instalacji i traktowane jako nowe. 
Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 20
Proszę  o  zmianę  terminu  posadowienia  zbiornika.  Termin  15.01.2016  r.  biorąc  pod  uwagę  czas  trwania  procedury
przetargowej  i  podpisania  umowy jest  nie  do  zrealizowania.  Poza  tym  termin  ten  jest  związany z  montażem rampy
butlowej, co tym samym wydłuża termin posadowienia zbiornika. Bardzo proszę o zmianę terminu na „termin wymiany
rampy butlowej i posadowienia zbiornika zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy
jednak nie później niż 15.02.2016 r. 

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 21

Czy  Zamawiający  dopuści  posadowienie  zbiornika  w terminie  wcześniejszym  niż  montaż  rampy  butlowej  i  na  czas
montażu zbiornika podłączenie tlenu medycznego z pojemników przewoźnych z tlenem medycznym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 22

Rozumiemy że po okresie trwania umowy na dzierżawę zbiornika z parownicą i panelem medycznym mają one zostać w
całości zdemontowane przez Wykonawcę na jego koszt w przypadku zmiany Dostawcy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 23

Bardzo proszę o wydzielenie z pakietu nr 2 i wprowadzenie oddzielnych pakietów na: 

Pakiet … podtlenek azotu 10 l i 40 l dzierżawa butli na podtlenek azotu i dzierżawa rampy na podtlenek azotu.

Pakiet … powietrze sprężone 10 l i 40 l dzierżawa butli na powietrze sprężone i dzierżawa rampy na powietrze sprężone.

Taki  podział  zagwarantuje  Zamawiającemu stabilizację  dostawy i  serwisu  na  podtlenek  azotu medyczny i  osobno na
powietrze sprężone z zapewnieniem jednolitej dostawy i serwisu w całości przez jednego Dostawcę.

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 24

czy po okresie dzierżawy 36 miesięcy rampy butlowe mają zostać zdemontowane na koszt Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie , Wykonawca ma zdemontować na swój koszt. 

Pytanie nr 25

Bardzo proszę o uzupełnienie w umowie § 9 ust. 1 e terminu trwania umowy. 



Odpowiedź: § 9 ust. 1 e umowy otrzymuje brzmienie: „na dzierżawę rozprężalni podtlenku azotu medycznego oraz
sprężonego powietrza od chwili oddania do użytku ( pakiet II)”

Pytanie nr 26

Proszę o zmianę w umowie § 13 pkt. 2 a, b i d z „kwoty brutto wynagrodzenie „na „kwoty brutto niezrealizowanej części
umowy. 

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 27
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku: 

"Instalacja alarmowa sygnalizująca uruchomienie rampy. Opcjonalnie dodatkowe powiadamianie smsem wybrany nr tel  ."  

Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  polegające  na  zapewnieniu  sygnału  alarmowego  przy  spadku  ciśnienia  tlenu
w zbiorniku poniżej  9 bar,  który zostanie wyświetlony w sygnalizatorze alarmowym wytwarzającym sygnały:  optyczny i
akustyczny? 

Do momentu spadku ciśnienia dopływającego od strony stacji zgazowania tlenu poniżej zadanego progu alarmowego, nie ma
możliwości  aby  rampy  butlowe  uruchomiły  się  samoczynnie  (w  sposób  niekontrolowany)  do  pracy,  przy  założeniu  że
rezerwowa stacja redukcyjna będzie składała się z 2 stopni redukcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 28
W opisie przedmiotu zamówienia pkt. III ppkt 4 - n (na 4 str.) Zamawiający wpisał przepływ max. 200 m3/h, natomiast w pkt.
III  ppkt 6 - a (na 5 str.)  dopuścił wydajność min. 100 m3/h. W związku z tym, że naszym zdaniem wydajność każdego
reduktora  powinna być  co  najmniej  równa zakładanemu max.  przepływowi,  proszę  o potwierdzenie  wartości  minimalnej
wydajności 200 m3/h przy ciśnieniu wyjściowym 5 bar.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ale zwraca uwagę, że ciśnienie robocze ma wynosić 5,5 bar. 

Pytanie nr 29
Proszę  o  potwierdzenie  że  Zamawiający  wymaga  montażu  stacji  redukcji  podtlenku  azotu  składającej  się  z  zasilania
podstawowego  przełączanego  automatycznie  na  rezerwowe,  oraz zasilania  awaryjnego  uruchamianego  manualnie?  Na
podstawie wymagań normy PN-EN ISO 7396-1 co do układu połączeń typowego źródła zasilania dla centralnej instalacji gazu
medycznego stacja redukcyjna powinna składać się z 3 ramp butlowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale nie jest ono wymagane. 

Pytanie nr 30  Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu montażu rezerwowej stacji redukcji tlenu na 6 tydzień 2016
pod  warunkiem  zapewnienia  przez  Wykonawcę  ciągłości  dostaw  tlenu  medycznego  w  czasie  wymiany  zbiornika
kriogenicznego?

Zamawiający w SIWZ narzucił  wyjątkowo krótki  termin realizacji  zamówienia.  Stacje redukcyjne  do gazów medycznych
różnią  się  od  siebie  wydajnością  przepływu  gazu,  wielkością  ramp  butlowych,  ewentualnie  konstrukcją  umożliwiającą
zabudowanie ich pod zadaszeniem na otwartym powietrzu (dopuszczenie do pracy w warunkach zimowych). Z tego względu
posiadanie na stanie magazynowym wszystkich dostępnych wariantów urządzeń nie jest możliwe, dlatego zamawiane są w
celu realizacji konkretnej umowy (projektu) realizowanej u danego klienta. 



Termin  dostawy  proponowany  przez  producentów  to  4-5  tygodni  od  dnia  przesłania  pisemnego  zamówienia,  które
Wykonawca składa po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć czas związany
z:  transportem (5  dni  roboczych)  i przeprowadzeniem montażu  i  uruchomienia  ok.  5  dni  roboczych.  Obecnie  realizację
zamówień dodatkowo wydłuża nadchodzący okres świąteczny.

Umożliwi  złożenie  ofert  przez  wszystkich  zainteresowanych  Wykonawców,  a  tym  samym  pozwoli  Zamawiającemu  na
uzyskanie niższej ceny.

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zawarto w pytaniu 5 niniejszego pisma.

Pytanie  nr  31 Czy  Zamawiający  dopuszcza  montaż  stacji  zgazowania  tlenu  wraz  z  panelem  redukcyjnym,  przed
modernizacją  rezerwowej  stacji  redukcji  tlenu,  pod  warunkiem  zabezpieczenia  alternatywnego  zasilania  instalacji  z
przewożonego zbiornika na tlen ciekły?

Odpowiedź: Tak

Pytanie  nr  32 Biorąc  pod  uwagę  przeznaczenie  zamawianego  produktu  „Powietrze  sprężone”  (do  napędu  narzędzi
chirurgicznych  pkt  II;  ppkt.  5  SIWZ)  oraz  konieczność  zapewnienia  parametrów  jakościowych  produktu  przy  takich
zastosowaniach np. wilgotności czy  Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest „powietrze syntetyczne” a
nie „Powietrze Sprężone”?

Odpowiedź: Nie,  zgodnie z SIWZ ma być powietrze sprężone. 

 Pytanie  nr  33 Aby  zapewnić  najwyższą  jakości  produktu  „Powietrze  sprężone/Powietrze  syntetyczne”  bezpośrednio  u
użytkownika gazu (do napędu narzędzi chirurgicznych pkt II;  ppkt. 5 SIWZ) za dostawę produktu jak i rampy rozprężnej
powinien odpowiadać jeden dostawca. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przeniesienie pozycji „Dzierżawa
rampy sprężonego powietrza” z pakietu nr 2 do pakietu nr 3. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niniejsze zmiany w treści wzoru umowy:

W § 13 pkt 2, ppkt a zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:

„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości netto świadczenia co do którego popadł w zwłokę w razie 
niewykonania umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 35

W § 13 pkt 2, ppkt b zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:

„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości do 10 wartości netto świadczenia co do którego popadł w zwłokę (za każdy 
przypadek nienależytego wykonania umowy)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 36

W § 13 pkt 2, ppkt d zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:

„Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 11  ust.  1  w  razie 
odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  dotyczących wyłącznie Wykonawcy, z wyłączeniem 
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie nr 37

W § 13 pkt 3 zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu tak, by uzyskała ona niniejsze brzmienie:

„Wykonawca odpowiada wyłączenie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności 
za szkody pośrednie lub utracone korzyści. Kara umowna należna na podstawie umowy i uznana przez Wykonawcę za 
naliczoną zasadnie powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 
żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

            Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:
 pkt. XII.1. SIWZ: Termin składania ofert: do dnia 23.12.2015r. do godz. 09:00
 pkt. XIII. SIWZ: Termin otwarcia ofert: w dniu 23.12.2015 r. o godz. 09:30

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

ZATWIERDZIŁ:
      Dr med. Zbigniew J. Król

                                          Dyrektor Szpitala


