
 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

 

Kraków, 17.09.2013r. 

 

wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-28/13 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa serwerów, macierzy dyskowej oraz szafy z osprzętem". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 

podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 

roku, poz. 907) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jakiej formie Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego o dostawie? Czy to ma być forma pisemna czy elektroniczna? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obie formy.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający przewiduje zmianę postanowienia w ten sposób, że zamiast słowa opóźnienie 

zostanie wprowadzone słowo zwłoka, czyli opóźnienia za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca.  Wykonawca nie chce odpowiadać za opóźnienia, które nie powstały z przyczyn 

leżących po jego stronie, a taka konstrukcja została przyjęta w niniejszej umowie. Czy Zamawiający 

przewiduje wprowadzenie łącznego limitu kar umownych do 15 % wartości umownej netto ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe propozycje zmian.  

 

Pytanie 3 

W jakich sytuacjach Zamawiający ma mieć uprawnienie  do nałożenia kary umownej w „ tzw. 

pozostałych przypadkach”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w momencie wszczęcia postępowania przetargowego 

przewidzieć wszystkich sytuacji kwalifikujących się jako „niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy”. W związku z powyższym odniesienie „w pozostałych przypadkach” dotyczy sytuacji 

„niewykonania lub nienależytego wykonania umowy” innych niż opisane w par. 10 ust. 1 pkt. 1), 

2), 3). 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający przewiduje zmianę par. 5 ust. 2 umowy, w następujący sposób: „Protokół, o którym 

mowa w ust. 1 winien zostać sporządzony niezwłocznie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia jego przedłożenia 

przez Wykonawcę” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę par. 5 ust. 2., który otrzymuje nowe 

brzmienie: 
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„Protokół, o którym mowa w ust. 1, winien zostać sporządzony niezwłocznie po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy. Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego do 2 dni od dani 

jego przedłożenia przez wykonawcę pod warunki prawidłowej realizacji zamówienia.” 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 

część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 Wykonawcy, który zwrócili się z prośba o przekazanie SIWZ  

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 


