
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 
IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO 

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304 

 

Certyfikat Jakości                                         

PN-EN ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Nr postępowania SZP-332-11PN/2020                                               Olsztyn, dnia 07-02-2020r. 
 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zestaw do pozyskiwania tłuszczu do przeszczepu 

od  pacjenta 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia zapisy  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  
 

 
 
Pytanie nr 1. 
Zgodnie z II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  Zamienić punkt: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:  24   lub dniach:  
Zmienić Na: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
 30 dni 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany 
sukcesywnie w okresie do 24 miesięcy od daty udzielenia zamówienia na 
podstawie zamówień częściowych, które przesyłane będą do Wykonawcy.   

 

Pytanie nr 2. 
Oświadczam, że: 
       4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w okresie 24 miesięcy od daty udzielenia 

zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ 

przez Zmawiającego.  

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ. 

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić nie mniej niż wymagany przez 

Zamawiającego w SIWZ.  

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania 

problemów  

i reklamacji pisemnie -  nr faksu i 9 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty : 

 tel. kontaktowy   mail: 9. 

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy mail, :  
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Zamienić na: 
       4.1 Wykonam zamówienie publiczne w okresie 30 dni od daty udzielenia zamówienia.  

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie przekroczą terminów wymaganych w 
SIWZ przez Zmawiającego.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 2.Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. Patrz odp. ad. 
pytanie nr 1  
 
Pytanie nr 3. 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (dalej zwana również SIWZ) 
3.10 Oferowane przedmioty zamówienia maja posiadać aktualny termin ważności, który nie może być 
krótszy niż ¾ terminu deklarowanego przez producenta. 
Zamienić na: 
3.10 Oferowane przedmioty zamówienia mają posiadać aktualny termin ważności, który nie 
może być krótszy niż 50% terminu deklarowanego przez producenta. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 3. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie 
wymaganego terminu ważności. Termin ważności oferowanych przedmiotów 
zamówienia nie może być krótszy niż 50% terminu deklarowanego przez 
producenta. 
 
 

Pytanie nr 4. 
Załącznik nr 4  

§ 3 
1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez 

Zamawiającego pisemnie, faxem lub email.  
2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się 

dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania zamówienia 
do Wykonawcy. 

 
Zamienić na: 

§ 3 
1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez 
Zamawiającego pisemnie, faxem lub email. 
2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do 14 dni roboczych (za dni robocze 
przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty 
przesłania zamówienia do Wykonawcy. 
 

Odpowiedź ad. pytanie nr 4. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie terminu 

realizacji dostaw częściowych. W par. 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
„2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do 14 dni 

roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania zamówienia do 

Wykonawcy” 
 

Pytanie nr 5. 
Załącznik nr 4  

§ 5 

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie 
do 60 dni, licząc od daty otrzymania  faktury. 
 

Zamienić na : 
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1.    Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy 50% zamówienia Zamawiający 

zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy należność wynikającą z uzgodnionych cen 

jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury, a 

pozostałą część w terminie do 60 dni licząc od daty otrzymania faktury. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 5. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie terminu 

płatności częściowych. W par. 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„1.Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 

zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy należność wynikającą z 

uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 30 dni, 

licząc od daty otrzymania  faktury”. 
 

Pytanie nr 6. 

§ 8 

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo  odstąpienia od umowy,  strony mogą żądać  
zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych: 
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie 

dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień 
zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary 
umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru. 
 
Zamienić na: 
I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy, strony mogą żądać 
zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę 

zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % 

wartości brutto brakującej ilości - za każdy miesiąc zwłoki. W przypadku odmowy 

wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w 

wysokości 1 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru. 

 

§ 8 

2. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej 
strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości 
niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie 
i na zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Wykreślić 

Odpowiedź ad. pytanie nr 6. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

 
 
 

                     
                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 

        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


