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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zakup aparatury medycznej do projektu pt.: 
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 

Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Zgorzelcu”. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 j.t. ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
 
Pytanie 1 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 4 ust. 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie 
krótszego niż  3 dni robocze? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 4 ust. 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby 
osób, które mają zostać poddane szkoleniu , o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 5 ust. 3 - 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
Uzasadnienie: 

Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawcą należy do strefy stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą 
a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązku tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest 
Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące 
Wykonawcę z podmiotami trzecimi. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 4 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 6 ust. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 8 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 6 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 9 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie 
krótszego niż 3 dni robocze? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 11 ust. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „jako podmiotu zobowiązanego do wykonania robót 
projektowych i budowlanych na rzecz Zamawiającego”? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści umowy w § 11 ust. 5, który otrzymuje 

brzmienie: “Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w 

zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie oraz przestrzegania przy ich przetwarzaniu obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych, tj. przepisów Rozporządzenia RODO oraz przepisów implementujących. 

Charakter przetwarzania określony jest rolą Wykonawcy.” 

Pytanie 8 (ZAPYTANIE NR 1) 
Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy § 11 ust. 17  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „w ciągu 12 godzin” na „w ciągu 24 godzin w dni robocze”? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9 (ZAPYTANIE NR 2) 
Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 3  
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycję nr 3 (Pulsoksymetr) i tym samym stworzy odrębny pakiet? 
Pozwoli to na zaoferowanie urządzenia najwyższej klasy uznanej na świecie jako złoty standard eliminujący 
artefakty ruchowe dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej. 
Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 2 pozycji nr 3. 
 

 
                  Z poważaniem 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
               Radosław Jabłoński 
         Zastępca Kierownika Działu 
              Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 

 

         
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Otrzymują: 
1) Strona internetowa zamawiającego 

3)  a/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński;  e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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