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Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) odpowiada na następujące pytania:
Pytanie 1:
dotyczące zapisów SIWZ: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o informacje czy do oferty Wykonawca załącza projekt
umowy ?
Uwagi: Wykonawca w druku oferty akceptuje warunki umowy
Odpowiedź:
Wykonawca nie załącza do oferty projektu umowy.
Pytanie 2:
dotyczące zapisów umowy, SIWZ pkt. XVIII podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach
roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3:
Pytanie nr 3 dotyczące załącznika nr 2 do SIWZ, punkt 8, 9, 10:
Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że punkty 8,9,10 formularza ofertowego są opcjonalne w zależności
od oferowanego (produkt medyczny, produkt biobójczy, produkt farmaceutyczny) przedmiotu zamówienia i możemy skreślić
oświadczenia, które nie dotyczą zaoferowanego asortymentu?
Odpowiedź:
Wskazane pkt. są opcjonalne i nie dotyczące złożonej oferty należy skreślić z listy.
Pytanie 4:
Pytanie nr 4 dotyczące zapisów umowy - załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy §6 Polisa) oraz SIWZ (Rozdział IX pkt. 8):
Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie (zgodnie z zapisami SIWZ rozdział IX pkt. 8), że Wykonawca na
dowód o którym mowa w §6 „Polisa” może załączyć do umowy inny dokument, np. świadectwo ubezpieczeniowe, z którego będzie
wynikać fakt, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz że składka została opłacona?
„Zamawiający wymaga utrzymywania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy. Brak aktualnej i opłaconej polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.”
Oraz zmianę zapisów §6 (Polisa) wzoru umowy na następujące:
„1. Dostawca niniejszym oświadcza, że posiada aktualną (tj. ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy) polisę lub
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie przedstawi nowy aktualny dokument.”
Odpowiedź:
Wykonawca składa dokumenty zgodne z SIWZ, Pzp oraz aktami wykonawczymi do ustawy, w przypadku załączenia innego
dokumentu spełniającego ustawowe wymagania zamawiający umieści stosowny zapisy w umowie.
Pytanie 5:

dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy §7 ust. 1a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 1%
wartości brutto opóźnionej/niezgodnej z zamówieniem dostawy, gdyż kary umowne w wysokości 10% są niewspółmiernie wysokie
i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6:
Pytanie nr 6dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy §7 ust. 1b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych
do 1% umownej wartości brutto niedostarczonej części dostawy, gdyż kary umowne w wysokości 10% są niewspółmiernie wysokie
i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7:
Paragraf 7 ust. 1 a
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku:
Opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem (braki ilościowe lub jakościowe)- w wysokości 5
% wartości brutto opóźnionej/ niezgodnej z zamówieniem dostawy, za każde opóźnienie lub za każdą niezgodną z zamówieniem
dostawę.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8:
Dot. § 3 ust.1 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 3 ust.1 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny
rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9:
Dot. § 5 ust.1a,b,c wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w paragrafu w/w umowy na:
a) podwyższenia przez Dostawcę ceny towaru w okresie trwania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji trzykrotnych, kolejnych zamówień,
c) dostarczenia towaru złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do
należytego wykonania zobowiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 10:
Dot. § 7 pkt.1 a i b wzoru umowy
Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych,
tak aby kary umowne naliczane Dostawcy przez Szpital za opóźnienia w realizacji dostawy lub dostarczenia towaru niezgodnie zamówieniem
(braki ilościowe lub jakościowe) (pkt 7.1a) oraz w razie niedostarczenia dostawy (pkt. 7.1b) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za
dostawy naliczane Szpitalowi.
Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Wykonawca w razie zwłoki w dostawie towarów,
a odsetkami w przypadku zwłoki Szpitala w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę
prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.
Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Szpital w przypadku zwłoki
w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11:
Pakiet nr 4
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 2 Pakietu nr 4
i zaoferowanie ewakuatora 200 ml/ 8,5 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

z. u. Prezesa Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Elżbieta SYMONOWICZ

