
 
 

      Warszawa, dnia 06.10.2017 r. 
 
ZZP.ZP.172/17.946.17 
       

W Y K O N A W C Y 
 

 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ,,przetargu nieograniczonego”, 
postępowanie znak  ZZP-172/17 na: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE 
FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w załączeniu przesyła odpowiedzi 
na pytania zadane przez Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Pytanie 1: 
 

„W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 03.10.2017 r. z udzielonymi wyjaśnieniami do przedmiotowego 
postępowania, zwracam się z prośbą o zgodę na wizję lokalną w dniu 09.10.2017r. o godzinie 11:00 w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118. 
W nawiązaniu do powyższego oraz zakresu przygotowywanej oferty, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o 
zmianę terminu składania ofert w celu zapewnienia wykonawcom wystarczającego czasu na przygotowanie 
rzetelnej oferty.”. 
 
Odpowiedź 1:  
 

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 09.10.2017 r. godzinie 
11:00 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, 
ul. Bialska 104/118. 
 
Pytanie 2: 
 

„Prosimy o wykreślenie obecnego brzmienia par. 8 ust. 3 umowy dającego Zamawiającemu prawo do 
dochodzenia odszkodowania  przewyższającego kary umowne i zastąpienie go następującym treścią: 
 
,,3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie 
może przekroczyć 100% wartości umowy netto. Zamawiający nie ma prawa dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych”. 
 
Odpowiedź 2:  
Zamawiający uchyla zapis w § 8 ust. 3 wzoru umowy o treści: 
,,3.  Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
 wysokość  kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przez Zamawiającego bez 
 względu na winę Wykonawcy”. 
§ 8 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
,,3.  Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie 
może przekroczyć 100% wartości umowy netto. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania 
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uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
przez Zamawiającego bez względu na winę Wykonawcy”. 
 
W świetle powyższego Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 
obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do dnia 12.10.2017r. do godziny 
11:00. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, 
sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 12.10.2017 r. o godz. 11:30. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
 


