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Zabrze, dn. 10.11.2016r

DZP/30PN/2016

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat
naczyniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.”
o sygn. DZP/30PN/2016
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 będzie wymagał od oferentów aby szew był syntetyczny,
polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym
odkształcaniem węzła oraz igły były o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali
odpornej na odkształcenie?
Ad. 1
Zamawiający nie wymaga ale dopuści aby szew był syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny,
jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła oraz igły
były o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie
Pyt. 2
Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 wzoru umowy na następujące:
„Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a)

b)

w wysokości 0,5 % kwoty brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w dostawie w trybie normalnym Sprzętu będącego przedmiotem umowy w
danym pakiecie, a w przypadku zamówień „na cito” w wysokości 0,1 % kwoty brutto
niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia Sprzętu
będącego przedmiotem umowy w danym pakiecie;
w wysokości 4 % kwoty brutto dla danego pakietu określonej w § 1 ust. 1, w razie
wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 6 ust. 1

Ad. 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 3
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 1 wzoru umowy na
następujące:
„Termin płatności strony ustaliły na 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury. Faktury będą dostarczane wraz z kolejnymi dostawami, pod
warunkiem podpisania potwierdzenia dostawy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Fakturę uważa
się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem
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lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty
dostawy”.

Ad. 3
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

DZP/30PN/2016

Strona 2 z 2

