
 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

NIP: 781-16-21-484 
REGON: 000288840 

KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
tel. 61 84 19 294, 61 84 19 620 

e-mail:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl 
 

 

 

         Poznań, dnia 31 maja 2017 roku 

  Oznaczenie sprawy: PN – 13/17 

  Dz.Z.P.13/10/2017 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 
 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

Ambulansu N oraz inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, na podst. art. 38 ust. 2 i 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmian.) 

Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §9 ust. 1. a. z 2% 
na 0,2% wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? 
 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym § 9 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 4 i 4a - Projekt 
umowy otrzymuje następujące brzmienie: 
„za niedostarczenie  przedmiotu  umowy  w  terminie,  o  którym  mowa  w  § 2  ust. 1  w  wysokości  
0,2%  wartości  brutto  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki” 
 

Pytanie nr 2 

W związku faktem, iż żaden z importerów pojazdów bazowych nie oferuje w ramach udzielonej gwarancji 
wydłużenia jej okresu adekwatnie do przestoju pojazdu wskutek realizowanych napraw gwarancyjnych 
zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zapisów w §7 ust. 6 wyłącznie w 
odniesieniu do zabudowy specjalnej ? 
 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zapisów §7 ust.6 załącznika nr 4 – Projekt umowy wyłącznie do 

zabudowy specjalnej. W związku z powyższym §7 ust.6 załącznika nr 4 – Projektu umowy otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„Każda naprawa gwarancyjna powoduje wydłużenie okresu gwarancji przedmiotu umowy o czas trwania 

naprawy – dotyczy napraw zabudowy specjalnej” 

Pytanie nr 3 

Z uwagi na ograniczoną dostępność i wydłużone terminy produkcyjne pojazdów bazowych wynikające 

m.in. z przerwy wakacyjnej oraz zaawansowaną technologicznie, niestandardową zabudowę pojazdu 

stanowiącego przedmiot postępowania pragniemy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu realizacji do 120 dni od dnia podpisania umowy ? 

 

Odpowiedź  

Biorąc pod uwagę powyższe zapytanie Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na: 
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Dla cz. Nr 1 – do 20.10.2017 r. 

Dla cz. Nr 2 – do 27.10.2017 r. 

W związku z dokonaną zmianą terminu wykonania zamówienia prowadzącą do zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert i 

wyznacza je na dzień 12.06.2017 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe postanowienia SIWZ wraz z załącznikami należy odczytywać odpowiednio z 

uwzględnieniem zmian wyrażonych powyżej. 

Załączniki do pisma 

 – projekt umowy dla cz. 1 (zał. nr. 4 – po zmianach) 

– projekt umowy dla cz. 2 (zał. nr. 4a – po zmianach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


