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znak sprawy: ZP/220/46/18                                                           Szczecin, dnia 19 czerwca 2018r 
  
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa: 
1.klipsów naczyniowych wraz z dzierżawą klipsownic 
2.probówek do pomiaru ACT wraz z dzierżawą aparatów 
 

     Wyjaśnienia 1 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
Pytanie 1 
Dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający oczekuje, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne 
naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, 
posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych informacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne 
naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, 
posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych 
informacji 
 
Pytanie 2 
Dotyczy SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 
ofertą. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza. 
 
Dotyczy § 13 wzoru umowy dla zadania 1 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §13 pkt.1a i b wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu 
[....„a) co najmniej trzykrotnego kolejnego dostarczenia klipsów lub klipsownic z opóźnieniem; 
b) co najmniej 3-krotnego kolejnego dostarczenia klipsów lub klipsownic posiadających wady jakościowe, brak 
oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin przydatności do użycia od 
określonego w umowie.” 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Dotyczy § 14 ust. 1 wzoru umowy dla zadania 1 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §14 wzoru umowy na: 
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  
zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a)  w wysokości 10% wartości nie wykonanego świadczenia, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii klipsów lub klipsownic za każdy 
dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, z tym, że nie mniej niż 100 zł dziennie; 
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c)  w wysokości 100 zł dziennie, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy klipsownicy, 
która uległa uszkodzeniu; 
d) w wysokości 100 zł – za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionej partii klipsownic 
przekazywanych do dzierżawy; 
e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 2 ust 2 w 
wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i 
składania ofert. 

   
                                                                            
       Z poważaniem    
 
          
 

   DYREKTOR 
         Samodzielnego Publicznego 

    Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie 
      (Podpis w oryginale) 

             
 
 
 


