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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/11/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych i technicznych. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Korzystając z uprawnień jakie daje nam jako Wykonawcy przepis art. 38 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 ze zmianami) zwracamy się do zamawiającego o udzielenie nam stosownych 
wyjaśnień co do treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych  
z zapisami przyszłej umowy  w ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ  -  PROJEKT UMOWY  
 
 Czy zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji i na 
wykreślenia z projektu Umowy ; 
 
W § 1 PROSIMY ZMIENIĆ NA: 
3. W trybie i na zasadach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie 
ilości poszczególnego asortymentu w trakcie realizacji umowy w ramach jej ogólnej wartości.  
 
4. Ogólną wartość zamówienia ustala się na kwotę: ( …… ) z zastrzeżeniem:  
~ cena jednostkowa brutto będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek 
podatkowych dla przedmiotu zamówienia,  
~ Wykonawcę poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem o dacie zmiany cen brutto,  
~ zmiana cen będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie stosownych regulacji prawnych,  
    a strony zobowiązują się do podpisania odpowiedniego aneksu.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w § 1 pkt 3 i 4 projektu umowy  
i podtrzymuje ich treść. Zauważyć należy, że art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dotyczy szczególnego trybu odstąpienia od umowy i w żaden sposób nie 
koresponduje z treścią § 1 pkt 3 proponowaną przez Wykonawcę. 
 
W § 2 PROPONUJEMY WYKREŚLIĆ: 
3.  Zamówienia będą składane w następujący sposób  
~ telefonicznie.  
 
W §2 PROSIMY ZMIENIĆ NA: 
3. Zamówienia będą składane w następujący sposób: listem poleconym na adres: …………… 
       ~ faksem na numer: ……….. .  
 
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować otrzymane zamówienie w terminie 3 dni 
roboczych licząc od daty jego otrzymania.  
 
5. Produkty objęte jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do 
siedziby Zamawiającego na swój koszt.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w § 2 pkt 3 i 5 projektu umowy  
i podtrzymuje ich treść, natomiast wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w § 2 pkt 4 
projektu umowy. 
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W § 3 PROSIMY ZMIENIĆ NA: 
5. W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości wyrobu w terminie  
3 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną. 
  
6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych wymienionych 
w protokole, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje 
stanowisko. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, 
wartość towaru dostarczonego przez niego, w ilości wymienionej w protokole określonym  
w ust. 4, podlega doliczeniu do jednostkowej dostawy, która ma nastąpić po otrzymaniu 
przez dostawcę pisma Zamawiającego o uwzględnieniu jego stanowiska.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w § 3 pkt 5 i 6 projektu umowy  
i podtrzymuje ich treść. 
 
W § 4 PROSIMY ZMIENIĆ NA: 
2. Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1, nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego 
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od jej 
wystawienia. Z tym, że data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż dzień 
realizacji dostawy której ta faktura dotyczy. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w § 4 pkt 2 projektu umowy  
i podtrzymuje jego treść. 
 
W § 5 PROSIMY ZMIENIĆ NA: 
1. W przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie zrealizuje jednostkowego 
zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 albo dostarczy go w tym terminie, ale 
materiały objęte jednostkowym zamówieniem posiadają wady lub braki, o których mowa w § 
3 ust. 4, wówczas Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu, tytułem 
odszkodowania, karę umowną w wysokości 0,1% (jedną dziesiątą procenta) wartości 
jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.  
 
2. Jeżeli z winy jednej ze stron umowy, dojdzie do jej wypowiedzenia (odstąpienia), druga 
strona może wezwać ją do zapłaty, tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 10% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a strona ta będzie zobowiązana karę tą 
zapłacić. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w § 5 pkt 1 i 2 projektu umowy  
i podtrzymuje ich treść. 
 
W § 5 PROPONUJEMY WYKREŚLIĆ: 
3. Z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia, 
o której mowa w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 
udokumentowanych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Wykonawcy umowy, a za 
których powstanie ponosi odpowiedzialność Zamawiający. (UWAGA: podlega wykreśleniu 
gdy Zamawiający zgodzi się na nowe brzmienie treści ust. 2) 
 
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 3 i 4 z § 5 projektu umowy. 
 
W § 6 PROPONUJEMY WYKREŚLIĆ:  
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:  

a) zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,  
e) zobowiązania Zamawiającego przejdą na mocy decyzji odpowiedniego organu na organ 
założycielski Zamawiającego.  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 1a) i 1e) z § 6 projektu umowy. 
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W § 6 PROSIMY ZMIENIĆ NA: 
1. d) Wykonawca trzy razy bez uzasadnionej przyczyny nie dostarczył wyrobów objętych 
jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w § 2 ust. 4, przy czym opóźnienie  
w dostawie wyniosło nie mniej niż 7 dni roboczych lub dostarczył go w tym terminie, ale 
wyrób ten posiada wady lub braki, o których  mowa w § 3 ust. 4 lub 5,  
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
     b) Zamawiający bezzasadnie odmawia odbioru wyrobu objętego jednostkowym 
zamówieniem.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w § 6 pkt 2b) projektu umowy  
i podtrzymuje jego treść, natomiast wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną w § 6 pkt 1d) 
projektu umowy. 
 
W § 8 PROPONUJEMY WYKREŚLIĆ: 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 8 projektu umowy. 
 
W § 10 PROSIMY ZMIENIĆ NA: 
1. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy 
polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu 
jednego miesiąca od rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze stron może poddać spór pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby powoda.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w § 10 pkt 1 projektu umowy. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
         

 
Dyrektor 

 
Leszek Bonna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 
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Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/11/09     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych i technicznych. 

  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 1 pozycji Dwutlenek węgla 

medyczny i stworzy dla niego oddzielny Pakiet? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Zadania nr 1 poz. 4: Dwutlenek węgla medyczny  

i tworzy dla niego oddzielne Zadanie nr 1A.  

 

 poważaniem 

Dyrektor

Leszek Bonna 

 

 

 

A.W. 


