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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

 
Znak sprawy ZP/220/79/15                                                             Szczecin, dnia 28.09.2015 r. 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do 
strzykawki automatycznej Mallinckrodt Optivantage DH dla SPSK 2 PUM w Szczecinie 
 

Wyjaśnienie nr  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: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów Wzoru umowy, w zakresie § 10 pkt. 1 ppkt. b 
o treści (cyt.): 

1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za 
które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w 
następującej wysokości: 

      (…) 
b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź rozwiązania 

umowy w całości przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn 
leżących po stronie Sprzedającego –   w wysokości 10% wartości brutto umowy, 
określonej w § 6 ust. 1 umowy.  

i nada mu proponowany zapis: 

1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za 
które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w 
następującej wysokości: 

      (…) 
b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź rozwiązania 

umowy w całości przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn 
leżących po stronie Sprzedającego –   w wysokości 10% niezrealizowanej części 
wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy.  

Uzasadnienie: 
Kara, jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę, żadnym mierze nie powinna 
obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana. 

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do SIWZ i o 
nadanie jej tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w 
tym postępowaniu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Odpowiedź na zadane pytanie została  zamieszczana więcej  niż 2 dni przed otwarciem ofert.  
W związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Trmin składania ofert upływa dnia 02.10.2015 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2015 r.o godz. 11:00  
                                
                                                                                           
                                                                                              Z poważaniem  


