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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/56/2019                                       Sanok, dnia  10.04.2019r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/09/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup narzędzi chirurgicznych oraz systemu motorowego do 
trepanacji i kraniotomii dla  SPZOZ w Sanoku 

 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
§ 3 ust. 1. 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającego 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
§ 3 ust. 2 
Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za niewy-
konany w terminie przedmiot umowy, każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka nie może trwać dłużej 
niż 10 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
§ 3 ust. 3 
Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za wadliwy 
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego 
przedmiotu umowy. Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na 
czas naprawy urządzenia zastępczego, zgodnie z warunkami gwarancji. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
 



SPZOZ/SAN/ZP/56/2019 Strona 2 z 2 

Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
§3 ust. 4 
Nie dostarczenie sprzętu medycznego w terminie określonym w § 2 ust. 2 i pozostawanie w zwłoce 
trwającej dłużej niż 10 dni roboczych, traktowane będzie jako odstąpienie przez Wykonawcę od zawar-
tej umowy i stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 

 
 

Z poważaniem 


