
                                                                          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                                                                           63-700 Krotoszyn,  ul. Młyńska  2  
                                                                          tel. (062) 588 03 90   fax. (062) 588 04 02    
                                                                                                  Nr KRS 000 000 2750 
                                                                                    NIP: 621-15-36-551       REGON 0003110226 
                                                                       e-mail: spzoz@krotoszyn.pl 
                                                                                     internet: http://www.spzoz.krotoszyn.pl/   

Misja zakładu: 
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  i wrażliwość na 

problemy naszych pacjentów” 

 1 

  
 

WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na 

„Dostawę papierów rejestrujących i elektrod EKG  

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie„ 

  

Nr sprawy: DG/1/16/17 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   

 

 

I. Zapytania do  Projektu Umowy: 

 

1 Pytanie: 

dotyczy § 12 ust. 2  

Zwracamy się do zamawiającego prośbą o zmianę kary umownej na 10% wartości części przedmiotu umowy 

pozostałego do realizacji. Nie jest zasadne, żeby kara miała taką samą wysokość bez względu na etap jej realizacji.  

 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 

 

 

2 Pytanie: 

dotyczy § 6, ust. 2 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmianie 

ulegnie wyłącznie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian?  

 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w treści umowy §6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : 

- ustawową zmianę stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie 

bez zmian. 

 

 

3 Pytanie: 

dotyczy § 12, ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?  

 

 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 

 

 

II. Zapytania do  Formularza Cenowego: 

 

4 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie elektrody EKG z żelem ciekłym o średnicy 55 mm? Pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ. 
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Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie elektrody EKG z żelem ciekłym o średnicy 55 

mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 

 

5 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1  

Zwracamy się  z prośba o dopuszczenie elektrody o rozmiarze 30x44 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. 

 

 

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza elektrody o rozmiarze 30x44 mm, przy pozostałych parametrach 

bez zmian. 

 

 

6 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk 

elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny 

jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania 

korzystniejszej ceny łącznej. 

 

 

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania 

zawierającego 50 sztuk elektrod. 

                      TAK – Zamawiający dopuszcza podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością 

do czterech miejsc po przecinku. 

 

 

 

 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy 

sporządzaniu oferty.  

 

 

 
      Z poważaniem 

          

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krotoszyn, dnia  08.05.2017r. 
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