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                                                                                            Wg rozdzielnika 
Wyjaśnienia do SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów 
opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-19/2019). 
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie  nr 1 dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §1 ust. 2 projektu umowy kolejnego zdania w 
następującym brzmieniu: „Zmniejszenie poziomu zamówień nie może przekroczyć 20% wartości 
netto umowy, a Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację w wysokości 80% jej wartości 
netto.”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający może wyjaśnić korelację między §4 ust. 2 oraz §5 ust. 4 projektu umowy?  
Uzasadnienie:  
Paragraf 4 ust. 2 umowy stanowi, że zamówienia będą składane z jednodniowym wyprzedzeniem, z 
kolei paragraf 5 ust. 4 określa termin dostawy w dniach roboczych zgodnie z ofertą danego 
wykonawcy. Prosimy więc o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma na dostawę 1 dzień roboczy, czy 
ewentualnie więcej (zgodnie z ofertą)?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśla w §4 ust. 2 wyrazy „z jednodniowym 
wyprzedzeniem”. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy                     
nr 19/2019), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl 
oraz na https://platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie nr 3 dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru 
wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu … dni 
roboczych od doręczenia mu reklamowanego asortymentu. Zamawiający złoży reklamację za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W 
przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu z winy Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u 
innego Wykonawcy.”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 5 dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §6 projektu umowy w ten sposób, że nowa stawka VAT 
będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów bez konieczności 
zawierania aneksu do umowy?  
Uzasadnienie:  
Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania. Podatek od towarów 
i usług jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają żadnego wpływu. Proszę też mieć 
na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości netto będącego w zwłoce asortymentu 
– za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości;  

2) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,5% wartości 
netto danego asortymentu – za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości;  

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
„Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku:  
1. czterokrotnej zwłoki w dostawie lub realizacji obowiązku gwarancyjnego;  
2. dwukrotnej zwłoki w dostawie lub rozpatrzeniu obowiązku gwarancyjnego przekraczającego 14 
dni;  
3. trzykrotnej uzasadnionej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,  
4. rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
5. utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,  
6. innego dwukrotnego rażącego naruszenia istotnych warunków umowy lub przepisów prawa przez 
Wykonawcę.”?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  zmianę  treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 
Sporządziła: R. Janik 
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