Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 22.11.2016r

DZP/29PN/2016
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i
urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/29PN/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:
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
Pyt. 1
Zwracamy się z prośbą o rezygnację z dostaw w trybie „na cito” w zakresie pakietu nr 23.
Ad. 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia dostawy lub dostarczenia towaru wolnego
od wad do 3 dni roboczych oraz (w przypadku negatywnej odpowiedzi na prośbę o zniesienie dostaw
w trybie „na cito”) do 48 godzin w przypadku dostaw w trybie „na cito” w zakresie pakietu nr I.
Ad. 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 3
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki na 0,2%
wartości towaru, którego dotyczy zwłoka oraz (w przypadku negatywnej odpowiedzi na prośbę o
zniesienie dostaw w trybie „na cito”) na 0,1% wartości towaru, którego dotyczy zwłoka za każdy
dzień zwłoki w przypadku dostaw „na cito” w zakresie pakietu nr 23.
Ad. 3
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 4
Zwracamy się z prośbą o zmianę kary umownej zawartej w §8 ust. 1b) wzoru umowy na 10%
niewykorzystanej części umowy.
Ad. 4
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 5
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §9 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie może
dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z
dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo
dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Ad. 5
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pyt. 6
Czy Zamawiający zezwoli na usunięcie z Formularza ofertowego wykonawcy (załącznik nr 1 do
SIWZ) pakietów, w których Wykonawca nie bierze udziału? Pozwoli to na zmniejszenie objętości
oferty.

Ad. 6
Zgodnie z zapisem Załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego, Zamawiający informuje iż
formularz „Należy wypełnić dla tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Pozostałe
puste miejsca należy przekreślić lub usunąć”.
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