
                                                                                                     Poznań, 29.02.2016 r. 

 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.02.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego , na:„Dostaw ę narzędzi medycznych” - Znak sprawy:  AZP-381-06/16 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych, zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie: 
 

• Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 6 poprzez 
wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę 
uznania rachunku bankowego Wykonawcy 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 
6. 
• W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 7 projektu 
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

 
Odpowied ź: Wyrażamy zgodę na zmianę na 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 
 
• Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1-4 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
1. w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka, za 
każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego w § 4 ust 1 Umowy, 
jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy 
zwłoka  
 
2. w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy zwłoka w 
podejmowaniu napraw objętych gwarancją za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu 
napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 5 ust. 3 
niniejszej Umowy, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto przedmiotu umowy, 
którego dotyczy naprawa  
 
3. w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu oddanego do naprawy , za każdy dzień 



zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w odniesieniu do terminu o którym mowa 
w 
§ 5 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto wadliwego 
sprz ętu  
 
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania postanowień niniejszej 
umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej cz ęści  zawartej umowy. 
 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1-4. 
 
                                                                                                   Zamawiaj ący 
                                                                                                   Z-ca Dyrektora ds. 
                                                                                                                             Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                                                                                                mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                    /......../ 

 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
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