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Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę    
jednorazowych trokarów do zabiegów operacyjnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy 
DZP.341.66.2018). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017r., poz. 1579 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

LP. Pytanie Odpowiedź 

1 Dotyczy SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 
ofertą. 

NIE 

2 Dotyczy zawarcia umowy 
Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami 
kraju wnosimy o  wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie 
korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. 
Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana 
również pocztą kurierską 

TAK 

3 Dot. § 11 ust.1 lit.c) wzoru umowy 
Paragraf 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający 
może naliczyć dostawcy kary umowne za niezrealizowanie w całości 
dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 30 % 
kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej 
przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego. Taki zapis w umowie 
sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania 
nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez 
Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego 
też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

4 Dot. § 11 ust.1 lit. d) wzoru umowy 
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.3 w przypadku 
rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości 
niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w 
płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie 
od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony 
umowy nie są równoprawne. 
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie 
wykonanej umowy. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
Z poważaniem 
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