BZP.38.383-55….18

Jastrzębie – Zdrój, 13.11.2018r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę sprzętu technicznego
w ramach projektu: „ Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” (BZP.38.383-55.18).
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1 dot. Wzoru umowy:
Wzór umowy nie definiuje terminu dostawy a jedynie termin realizacji umowy (4.1). Par. 7.1 i 7.2
odnoszą się z kolei do terminu dostawy. Jesteśmy w stanie zaakceptować wysokości kar umownych
jeżeli termin dostawy zostanie jasno zdefiniowany. Termin realizacji umowy, o którym mowa w 4.1
zostaje spełniony dopiero w momencie podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy (4.9) przez
Zamawiającego, na co nie mamy bezpośrednio wpływu. Mamy wpływ na to kiedy samochód zostanie
podstawiony do rozładunku u Zamawiającego i za niedotrzymanie tego terminu możemy zgodzić się
na karanie.
Odpowiedź:
Zamawiający w § 7 pkt. 1 wzoru umowy zmienia zapis z:
1.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 6 za każdy dzień opóźnienia (dla każdego pakietu odrębnie).

który otrzymuje nowe brzmienie:
1.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 6 za każdy dzień opóźnienia (dla każdego
pakietu odrębnie).

Pytanie nr 2 dot. Wzoru umowy:
Par. 4.2. wymaga dostawy transportem własnym, czego nie jesteśmy w stanie spełnić. Korzystamy z
transportu drogowego, czyli w formie świadczonych nam usług. Proponuję wykreślić z umowy „...
własnym transportem i ...”.
Odpowiedź:
Zamawiający w § 4 pkt. 2 wzoru umowy zmienia zapis z:
2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do wskazanych
pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7 (do
uzgodnienia).
który otrzymuje nowe brzmienie:
2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie
Zamawiającego w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7 (do uzgodnienia).

Pytanie nr 3 dot. Wzoru umowy:
Par. 4.2. wymaga dostawy do wskazanych pomieszczeń. Wykracza to poza normalne warunki dostawy
na zasadach Incoterms. Jeżeli nie są znane rzeczywiste warunki takiej operacji, nie jesteśmy w stanie
określić czy jest to wykonalne a jeżeli tak to jakie będą koszty.
Odpowiedź:
Zamawiający w § 4 pkt. 2 wzoru umowy zmienia zapis z:
2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych pomieszczeń w siedzibie
Zamawiającego w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7 (do uzgodnienia).
który otrzymuje nowe brzmienie:
2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych pomieszczeń
w siedzibie Zamawiającego w Jastrzębiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawła II 7.:
a) Pakiet nr 1 – Garaż, wjazd przez bramę towarową;
b) Pakiet nr 2 - Piwnica Szpitala, pomieszczenie nr 7 z napisem „Pomieszczenie
tymczasowego przechowywania odpadów”;
c) Pakiet nr 3 i 4 - Magazyn Gospodarczy.
Dodatkowo Zamawiający w § 4 pkt. 9 wzoru umowy zmienia zapis z:
9.Potwierdzeniem odbioru końcowego (ilościowego i jakościowego) będzie „Protokół odbioru
przedmiotu umowy”. Podpisanie Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego Strony uznają za dzień realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru zawierać będzie
co najmniej: dane Wykonawcy, dane Zamawiającego, przedmiot umowy, określenie ilości sztuk
sprzętu, z wyszczególnieniem sprzętu danego rodzaju, podpisy przedstawicieli Stron.
który otrzymuje nowe brzmienie:
9.Potwierdzeniem odbioru końcowego (ilościowego i jakościowego) będzie „Protokół odbioru
przedmiotu umowy”. Podpisanie Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego Strony uznają za dzień realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru zawierać będzie
co najmniej: dane Wykonawcy, dane Zamawiającego, przedmiot umowy, określenie ilości sztuk
sprzętu, z wyszczególnieniem sprzętu danego rodzaju, podpisy przedstawicieli Stron. Zamawiający
podpisze „Protokół odbioru przedmiotu umowy” niezwłocznie po należycie dokonanym
odbiorze.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Wzór umowy po zmianach z dnia 13.11.2018r.
Pozostała treść Załączników do Formularza oferty nie ulega zmianie, a powyższe informacje
należy traktować jako integralną część Formularza oferty.
Termin otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem

