
1 
 

                Częstochowa, dnia 12.05.2015 r. 
 
 
MSZ.ZP.3411/06/2015. 
 

Do wiadomo ści  
Firmy bior ące udział w post ępowaniu 

 

Wyjaśnienia nr 2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na: Dostaw ę 
endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SP ZOZ 
Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzib ą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
05.05.2015 r. pod nr 63711 – 2015, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 05.05.2015 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  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 
a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust.2, każdorazowo karę umowną 
w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie wi ęcej ni ż 10% 
warto ści brutto opó źnionej dostawy  
Odpowied ź:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
b) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karęw 
wysokości 2% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy, 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od 
niezrealizowanej cz ęści  przedmiotu zamówienia 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 2  - dotyczy § 3 ust. 6 oraz § 8 ust. 1 lit. c) w zw. z ust. 2 Umowy stanowiącej 
załącznik nr 10 do treści SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku od towarów  
i usług, zmianę wartości brutto umowy w sposób automatyczny tj. z dniem wejścia w życie aktu 
prawnego zmieniającego aktualną stawkę oraz bez konieczności zmiany umowy czy 
ewentualnego wykazywania przez Wykonawcę i oceny przez Zamawiającego wpływu zmiany na 
koszt wykonania Zamówienia? 
Uzasadnienie: 
Praktyka gospodarcza wskazuje, że co do zasady każda zmiana stawki podatku od towarów  
i usług ma wpływ na całkowity koszt wykonania zamówienia. W związku z tym zmiana umowy 
czy wykazywanie powyższej okoliczności przez Wykonawcę i dokonywanie jej arbitralnej oceny 
przez Zamawiającego byłoby bezzasadne. 



2 
 

Odpowied ź: Zgodnie z zapisami § 3 ust.6  umowy. 
Pytanie nr 3  – dotyczy § 9 ust. 1, 2, 3 i 4 Umowy stanowiącej załącznik nr 10 do treści SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia szeroko pojętego zakazu cesji 
wierzytelności przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, a w konsekwencji dopuści zgodę 
na cesję wierzytelności przez Wykonawcę? 
Uzasadnienie: 
Zgoda w powyższym zakresie jest korzystna dla Zamawiającego i znacząco wpłynęłaby na 
wzrost konkurencyjności. Ponadto szersze uprawnienia Wykonawców mogłyby przyczynić się do 
większej liczby podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 
Odpowied ź: Nie.  
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