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Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

ZP- 01/74/2017 

 

WYKONAWCY 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na  „Zakup 
i dostawa zestawów narzędzi laparoskopowych bariatrycznych  na rzecz Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o.” ( nr sprawy 74/2017). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania                        

i dokonuje zmiany SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

 

 

Pytanie Nr 1: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów 

podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? 

(dot. § 3 ust. 2). 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

Pytanie Nr 2: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2-11:  

 

   2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy 

do  Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci karę 

umowną w wysokości 0, 5 % wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

   3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu asortymentu 

pozbawionego defektów jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wadliwej części przedmiotu 

umowy brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu 

umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

   4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z 

winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00 % 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
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Umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

   5. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 14 niniejszej Umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części 

umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

   6. 0,05 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia 

personelu, liczony od następnego dnia po upływie terminu, o którym jest mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

   7. 0,01 % wartości reklamowanej części przedmiotu umowy brutto, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki w reakcji przystąpienia do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego 

reklamacji/usterki i wady, o których jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej Umowy, jednak 

nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

   8. 0,01 % wartości wadliwej części przedmiotu umowy brutto, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie 

gwarancyjnym i przy odbiorze, w terminie o którym jest mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) niniejszej 

Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

   9. 0,1 % wartości wadliwej części przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie przedmiotu umowy na 

fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy, licząc od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 5 i 6) niniejszej Umowy, jednak 

nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

   10. 0,1 % wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu 

urządzenia zastępczego, w sytuacji o której mowa w § 5 ust. 8 pkt 2) niniejszej Umowy, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
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   11. 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień 

niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4a oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych  zwaną dalej Ustawą, Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (kod poczt. 00-739) przy  ul. Stępińskiej 19/25 dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w dniu 12/10/2017 roku pod numerem 2017/S 196-402336.  

 

W związku z modyfikacją SIWZ zmianie ulegają następujące zapisy  SIWZ: 

 

1) W Rozdz. X  „Miejsce i termin składania ofert” ust.1 otrzymuje brzmienie: 

 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

pawilon administracyjny pok. 106 (kancelaria). Do dnia 21.11.2017 r. do GODZ. 10:00 
 

2) W Rozdz. XII  „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje 

brzmienie” otrzymuje brzmienie: 
 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 

dnia 21.11.2017 r. o GODZ. 10:15 

 

3) W Rozdz. XIV  „Wadium ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. „Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 21.11.2017 roku, do 

godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości:  1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych); 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1  w związku 

z art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych termin składania ofert zostaje przesunięty na 

dzień 21.11.2017 roku na godzinę 10.00.  

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.11.2017 roku o godzinie 10.15.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

        /-/ 

                                                                                                        Elżbieta Makulska-Gertruda 

 

 

Sporządziła: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

 


