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Warszawa, dnia 10 lutego 2014r.
Do wszystkich zainteresowanych

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Konserwacja, przeglądy techniczne i testy
bezpieczeństwa sprzętu medycznego”, (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/4/14) – wpłynęły
zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) informuje że:
Zestaw I
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z części nr 13
pozycji nr 17,18,19,20, 21,36,39 oraz z części nr 15 pozycji nr 17, 18, 19, 20, 21, 37, 39, co
pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej ilości wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw II
Pytanie 1.
Będąc autoryzowanym serwisantem aparatów USG produkcji GE, zwracamy się z prośbą do
Zamawiającego o wyłączenie z części nr 8 (aparaty USG) pozycji 1 i 4, tj. aparatów USG
produkcji GE Logiq 500 i VIVID 4 oraz umieszczenie ich w oddzielnej części.
Obecna konstrukcja części nr 8 uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2.
§ 7 ust. 2 – Zastrzeżenie kary umownej powinno odnosić się tylko do określonych,
zindywidualizowanych postaci nienależytego wykonania umowy. Naszym zdaniem zawarcie
w umowie ogólnej klauzuli "niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy"
definiuje zbyt szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby naliczenie kary umownej, w
rezultacie prowadząc do naruszenia równowagi stron. W interesie obu stron leży prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, a zastrzeżenie kar umownych ma na celu słuszne
zdyscyplinowanie Wykonawcy, a nie wzbogacenie Zamawiającego. Pozostałe zapisy w
sposób wystarczający chronią interes Zamawiającego. W związku z tym prosimy o
następującą modyfikację:
„ W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń, wyznaczając mu
dodatkowy odpowiedni termin. W razie nie dotrzymania tego terminu Zamawiający ma
prawo naliczyć karę umowną wysokości 200 zł.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umowy.
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