
Śrem, dnia 14.02.2013r.

Dotyczy sprawy: ZP/5/PN/13

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.
759 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu
prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Bieżące dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli (1)”

Pytanie nr 1
Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji w projekcie umowy?

§ 2

2. Partia gazów medycznych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, winna być dostarczona 
do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania 
danego zamówienia  cząstkowego złożonego przez  Zamawiającego telefonicznie,  listownie 
( na adres: ……….), czy za pośrednictwem faksu (na numer: ………………).

3. Dostawca winien poinformować Zamawiającego o konkretnym dniu i terminie dostawy.

§ 3

2. Wykonawca  gwarantuje,  że  ceny  jednostkowe  towaru  netto  określone  w  Formularzu 
asortymentowo-cenowym  są  niezmienne  przez  okres  realizacji  umowy  jak  również 
niezmienne są ceny netto dostawy towaru przez okres zawartej umowy.  

§ 5

4. Transport zbiornika do Zamawiającego oraz jego zainstalowanie odbywać się będzie na koszt 
i staraniem Wykonawcy.

6. W okresie  obowiązywania  umowy  Wykonawca   będzie  dokonywał  nieodpłatnie  serwisu 
technicznego  zbiornika.  Przez  serwis  zbiornika  rozumie  się  dojazd  i  pracę  serwisu  oraz 
wymianę jeżeli jest to konieczne wszystkich części i podzespołów nieodpłatnie. Z tym, że w 
sytuacji gdy zbiornik i towarzysząca mu instalacja zostaną, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, uszkodzone,  zniszczone lub utracone,  koszt  ich naprawy lub odtworzenia 
poniesie Zamawiający.

§ 7

2. Zamawiający  nie  jest  upoważniony  do  zmiany  lokalizacji  zbiornika,  jego  naprawy  lub 
napełniania go gazem innym niż z dostaw Wykonawcy, bez uzyskania wcześniejszej zgody 
Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem prawa Wykonawcy do odstąpienia od umowy 
bez zachowania terminów wypowiedzenia i z winy Zamawiającego.



§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za dostawy towaru przelewem w 
terminie  do  30  dni  od  wystawienia  faktury  za  daną  dostawę  cząstkową.  Z  tym,  że  data 
wystawienia faktury za daną dostawę nie może być wcześniejsza niż dzień jej realizacji.

§ 10

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 
sobie  nawzajem  tytułem  odszkodowania  kary  umowne  w  następujących  wypadkach  i 
wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę 
umowną  w  wysokości  0,1%  wartości  umownej  danej  dostawy  brutto,  za  każdy 
nieuzasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy. Jednak 
nie więcej niż 10% wartości dostawy której zwłoka dotyczy.

b) Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1a wykazując, że 
zwłoka  w  dostawie  lub  wymianie  przedmiotu  umowy  była  uzasadniona  i 
niezawiniona przez Wykonawcę.

2. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron 
lub  z  winy tej  strony,  będzie  podstawą  do  żądania  przez  drugą  stronę  kary  umownej  w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy 
odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w zapłacie Zamawiającego w wysokości odsetek 
ustawowych.

4. Wykonawcy  przysługuje  prawo  wstrzymania  dostaw  w  sytuacji  wystąpienia  zwłoki  w 
płatnościach za dostawy zrealizowane wcześniej przekraczającej 60 dni.

§ 11
3. Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  w 

sytuacji kiedy druga strona w sposób uporczywy nie realizuje któregokolwiek z obowiązków 
z niej wynikających.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy opisanym w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.

§ 12
2. Zmiana  dotyczy  tylko  i  wyłącznie  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT. W  takim 

przypadku  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  podlega  automatycznie  waloryzacji 
odpowiednio  o  kwotę  podatku VAT wynikającą  ze  stawki  tego podatku,  obowiązującą  w 
chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia w powyższym wypadku 
nie wymaga zawarcia aneksy do umowy.

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody zamawiającego w 
formie sporządzonego i podpisanego aneksu., chyba  że strony postanowiły inaczej.

§ 14
2. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie w terminie 14 

dni liczonych od pierwszej czynności strony związanej z wezwaniem do negocjacji, wynikłe 
w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby powoda i na podstawie przepisów prawa polskiego.

Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. 



Pytanie nr 2
Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie  z projektu umowy?

§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 3
Zapytanie dotyczące pakietu nr 2
Czy  w  tabeli  nr  3  dotyczącej  dzierżawy  Zamawiający  chce,  aby  były  również  zawarte  koszty 
dzierżawy za zawór dozujący i wózek do butli?

Odpowiedź:
Tak. 

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest  

zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego
www.szpitalwsremie.pl


