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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/102/2017 pn.: Dostawa środka 

przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie  
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 
2017, poz. 1579) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 
j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 
 

Pytanie 1, dotyczy  §1 ust. 3 Projektu umowy: 

Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w 
zadaniu Nr 1? (wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu).  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe 

 
Pytanie  2, dotyczy §1 ust. 8 i 9 Projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych od daty jej 

otrzymania w przypadku braków ilościowych dla asortymentu zawartego w zadaniu Nr 1? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie  3, dotyczy § 3 ust. 1 Projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie 

modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 1 nowego brzmienia: 
,,Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy 

dzień/godzinę*zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 25%wartości zamówionej partii 
towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł. 

*za godzinę w przypadku dostaw ,,cito” i ,,na ratunek”.„ 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie  4, dotyczy § 3 ust. 3 zdanie 3 Projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę w odniesieniu do 

reklamowanego towaru i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez 
nadanie §3 ust. 3 nowego brzmienia: 

,,Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50zł za 

każdy dzień/godzinę*zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.  
*za godzinę w przypadku dostaw ,,cito” i ,,na ratunek” 

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego 
towaru.” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie  5, dotyczy treści § 3 ust. 4 Projektu umowy: 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie 
modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §3 ust. 4 nowego brzmienia: 

,,W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt.1)-6), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości Umowy.”  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie  6 

Czy w sytuacji, gdy siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się 
w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na: 

1) odesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy? 

2) czas podpisania umowy nie później niż w terminie 10 dni od jej otrzymania?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
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