Jastrzębie-Zdrój, 03.06.2014r.
DZP/38/382-5/14
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
implantów neurochirurgicznych, neurostymulatorów, klipsów, stabilizatorów oraz
innych materiałów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-5/14)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 03.06.2014r.
W związku ze złożonym pytaniem odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące
zmiany:
Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy
Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1,
a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o
wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:
1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?
2. Zmianę brzmienia § 9 ust. 1 wzoru umowy na następujące:
„Wykonawca zapłaci kary umowne
a) W wysokości 4 % wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy przez
Zamawiającego z powodu, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
b) W wysokości 2 % wartości brutto dostawy obejmującej towary o złej jakości lub
towary nie posiadające deklarowanych właściwości, bądź dostarczenia towaru w
ilości niezgodnej z zamówieniem;
c) W wysokości 0,2 % wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego towaru;
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o
następującym brzmieniu:
„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana
Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia
oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy
Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do
umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu
do umowy”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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