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Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00     Dział Zamówień Publicznych 
Sekretariat: 048-361-39-00                   tel. 048- 361 49 69 
Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                                     fax. 048- 361 30 23 
 www.wss.com.pl                    adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl  
Znak sprawy: DZP.341.60.2017                   Radom, dnia 2017-10-24 
                                                 
 
Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę   
implantów do stabilizacji kręgosłupa: stabilizacje transpedikularne, stabilizacje międzytrzonowe, protezy dysków, oraz 
kolagenowy substytut opony twardej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy 
DZP.341.60.2017). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

LP. Pytanie Odpowiedź 

1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w 
postaci umowy przechowania (dot. § 3 ust. 4) oraz udostępnienia (dot. § 
3 ust. 3), których wzory przesyłamy w załączeniu?. 

NIE 

2 Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy w § 9 ust. 5 i 
dopuści możliwość wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia zapłaty 
należności. 

NIE 

3 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia 
Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę 
zapisu w § 10 ust. 7 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego 
terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

NIE 

4 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona 
modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
§ 11 ust. 1:  

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kary umownej: 

a) w razie opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu określonego w § 
10 ust 1 Umowy terminu realizacji zamówienia Przedmiotu 
Dostawy - kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto 
niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w 
terminie dostawy; 

b) w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, 
wymiany na nowy lub uzupełnienia braków ilościowych 
Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych w § 10 
ust. 7 Umowy – kara umowna wysokości 0,5 % wartości brutto 
wadliwych lub brakujących części Przedmiotu Dostawy, za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
wadliwych/ brakujących części dostawy; 

c) za niezrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy w zakresie 
zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10 % kwoty brutto 
wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez 
osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, 

d) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez 
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Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– kara 
umowna w wysokości 10% niezrealizowanej części 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy. 

5 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona 
modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 
§ 1 ust. 5 (dot. umowy depozytu): 

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 
dni Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% 
całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której 
mowa w ust. 3. 

NIE 

6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o 
wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem 
ważności? (dot. § 2 ust. 2 i 3 umowy depozytu). 

NIE 

7 dot. Części 1 pkt. 2   
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klatki 
międzytrzonowej szyjnej bez wypełnienia? 

Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ilona Lis 
Numer telefonu: 48 361-32-10    
 


