Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły

26.06.2020 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sukcesywną dostawę opasek na rękę pacjenta, nr sprawy: ZP-381-35/2020
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły
następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które
Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
SIWZ
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty
również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W obecnej sytuacji Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zaleca aby komunikacją elektroniczną
objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu również w tych o wartości poniżej
progów unijnych. UZP zwraca uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest
nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego
trakcie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2:
Załącznik nr 2 do SIWZ, Projekt Umowy §4 ust. 2-4
Prosimy o zmianę wysokości kar z 2% wartości umowy brutto na wysokości 0,2%
niezrealizowanego zamówienia, ponieważ w obecnym brzmieniu wartość jest bardzo wysoka, co
zasadniczo będzie miała wpływ na koszty jakie Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę przy
składaniu oferty.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że realizacja umowny odbywać się będzie na podstawie
sukcesywnych zamówień składanych e-mailowo w związku z tym zasadnym jest naliczanie kar
umownych od wartość zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. Zgodnie z zapisami projektu umowy.
Pytanie nr 3:
Załącznik nr 2 do SIWZ, Projekt Umowy §4 ust. 2 oraz 4
Ponieważ przyczyny opóźnienia mogą być różne, w tym nie zależeć od stron lub leżeć po stronie
Zamawiającego lub podmiotów trzecich, prosimy o zamianę „opóźnienia” na „zwłokę” lub
„opóźnienie z winy Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „opóźnienia” na „opóźnienie z winy
Wykonawcy”. Zamawiający informuje, iż stosowne korekty zostaną wprowadzone na etapie
przygotowywania umowy.
Pytanie nr 4:
Załącznik nr 2 do SIWZ, Projekt Umowy §4 ust. 3
W związku z tym, że Zamawiający w §4 ust. 2 Umowy przewidział karę umowną za opóźnienie
w dostawie przedmiotu zamówienia prosimy o usunięcie niniejszego zapisu lub potwierdzenie, że
wyżej wspomniane kary się nie sumują.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w §4 ust. 3 Projektu Umowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyżej wymienione kary sumują się.
Pytanie nr 5:
Załącznik nr 2 do SIWZ, Projekt Umowy §3 ust. 1
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach w okresie
12-m-cy od ich odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na
wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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