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Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca  
jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego  

 L.dz. DZP           / 19 

Wodzisław Śląski 18.04.2019 

Do: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

 Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i leków  

nr sprawy 3/2019/DZP/PN  
 

 

Działając na podst. Art. 38.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się następujących wyjaśnień 

dotyczących postępowania „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i leków” nr sprawy 3/2019/DZP/PN:  

 

1. Część 1: 

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 1,7 mm, długość 120 cm 

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotki o średnicy włosia 7 mm. 

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 230 cm. 

4. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotki o średnicy włosia 7 mm, długość całkowita 9 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Do §6 ust.1 lit.a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za 

niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% 

wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku 

zamówień na "cito" w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdą 

godzinę opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść §6 ust 1 lit. a). Nowe treść przyjmuje następujące brzmienie: 

a) za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 1% łącznej wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień 

opóźnienia ponad określony termin dostawy, a w przypadku dostaw na „cito” 0,2% za każdą godzinę opóźnienia 

ponad termin wskazany w  §3 ust. 3  

3. Do §6 ust.1 lit. c) wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej naliczenia przez 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości zamówionej partii towaru, gdyż postanowienia 

umowne, odnoszące się do zakupu zastępczego, zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie 

pomiędzy ceną wynikającą z umowy a ceną jaką Zamawiający zapłaci u innego Wykonawcy, jak również innych 

dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ww. zapis. 

 

 

 

Z poważaniem 


