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Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej 
kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na 
Dostaw ę endoprotez i cementu kostnego dla SP ZOZ Miejskieg o Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie  
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
16.04.2014 r. pod nr 83549 – 2014, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz 
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 16.04.2014 r. 
 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 
907 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 
Pytanie nr 1  
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 10 pkt 2 projektu 
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
Pytanie nr 2  
Czy w § 5 ust 5 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę 
liczonego od daty wystawienia faktury?  
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
Pytanie nr 3  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 
Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 2, 
karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy której dotyczy zwłoka  za 
każdy dzień zwłoki, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto dostawy, której 
dotyczy zwłoka.  

Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający zapis w § 9 ust 1 rozumie, jako brak zgody na udzielenie pełnomocnictwa 
kancelarii adwokackiej lub radcowskiej? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na udzielenie pełnomocnictwa kancelarii 
adwokackiej lub radcowskiej obejmuj ącego dochodzenie nale żności wynikaj ącej  
z umowy przed powołanymi do tego podmiotami. 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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