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Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

            Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając 

na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 1020 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości.       

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ, V, 5c) certyfikat zgodności lub 

deklaracja zgodności zaoferowanych w załączniku nr 2 do SIWZ urządzeń, świadectw 

jakości jeżeli Wykonawca przedłoży Atest PZH oraz deklaracje producenta? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

2. Odnośnie zadania nr 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych wkładów 

do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant o składzie: 

 2 x wkład o pojemności 200ml 

 1 x niskociśnieniowy dren Y o długości 150cm 375PSI  

 2 x ostrze Spike 

 2 x złącze typu J 

W razie braku zgody prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „pojemniczek 

do odpowietrzania”. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

3. Odnośnie zadania nr 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łączników 

niskociśnieniowych o dł. 150 cm i wytrzymałości 375 PSI. W tej chwili zamawiający 

wymaga wytrzymałości 400 PSI przy czym wstrzykiwacz wytwarza maksymalnie 315 PSI. 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

4. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o  

wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na: 

a)  Zmianę brzmienia § 6 ust. 3 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki 

Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  Wykonawca  zapłaci karę 

umowną  w  wysokości  1  %  wartości  niezrealizowanej w terminie dostawy 

za  każdy  dzień  zwłoki. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

b) Zmianę brzmienia §6 ust. 4 wzoru umowy na następujące: „W przypadku zwłoki 

Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w §4 ust. Umowy, Wykonawca  



    

 

zapłaci karę umowna w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień 

zwłoki”. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

    c) Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w tabeli, w załączniku nr 2 formularza  

ofertowo-cenowego dla zadania nr 5. 

W tabeli istnieją kolumny zatytułowane  „cena netto” oraz „cena brutto”, które 

zwyczajowo traktuje się jako miejsce na wpisanie ceny za pojedynczą sztukę lub 

opakowanie oferowanego przedmiotu zamówienia. 

Przyjmując powyższy sposób rozumienia, brakuje kolumn „wartość netto” oraz „wartość 

brutto” co uniemożliwia podanie wartości sumarycznej oferty  w ostatnim wierszu 

„Razem” tabeli formularza ofertowo-cenowego. 

Odpowiedź. Zamawiający dokonał sprostowania  i w załączeniu przedstawia zmieniony     

załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie zadania nr 4 i5. 

5. Prosimy o dopuszczenie zestawu  kompatybilnego z automatycznym wstrzykiwaczem 

kontrastu Stellant CT Dual o następującym składzie: 

A: 

- strzykawka o pojemności 200 ml, 

- złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem „Y” z zaworkiem antyzwrotnym 

o    wytrzymałości do 375 PSI 

-  złącze szybkiego napełniania typu „J” 

- ostrze typu Spike 

B: 

- strzykawka o pojemności 200 ml 

- złącze szybkiego napełniania typu „J” 

- ostrze typu Spike  

1 opakowanie zawiera 25 zestawów 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

6. dot. Projektu Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ: 

a) Dot. §5 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób: „4. 

Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  ratach  po  wykonaniu   każdej  dostawy  potwierdzonej 

podpisem   Zamawiającego  na   fakturze  VAT  zgodnie  z  ilością  odebranego  towaru  w 

terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury na konto:  ………….. Wykonawca może 

przesłać fakturę w dniu dostawy towaru faksem/skan na nr faksu/adres e-mail podany przez 

Zamawiającego.” 

  Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

b) Dot. §6 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób: „Strony będą miały 

prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej wysokości: 

1. W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy   od   wykonania   postanowień   umowy   bez  

zgody Zamawiającego,  Wykonawca zapłaci   Zamawiającemu  karę  umowną  w  

wysokości  5  %  wartości przedmiotu umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

2. W   przypadku   odstąpienia   Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych  

przez Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 

% wartości  przedmiotu umowy. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 



 

3. W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1%  wartości  niezrealizowanej 

dostawy przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 

Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1%  wartości  

reklamowanej dostawy przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wartości faktycznie 

poniesionej szkody. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki 

w płatności przez Zamawiającego, chyba że zwłoka w zapłacie należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia przekracza 30 dni ponad termin płatności określony w umowie, wtedy 

Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wartości zrealizowanych 

dostaw za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

(…) 

 

oraz o dodanie ustępów o następującej treści: 

„10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku zwłoki w odbiorze 

przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu 

i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w wysokości 0,1% wartości 

zrealizowanych dostaw za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia 

dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty 

przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego. 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

11. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 

10% wartości brutto umowy.” 

      Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

 

 

 

 


