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MSS-TZP-ZPP-26-21/19         Ostrołęka, dn. 27.08.2019 r. 

 
 

 

 
 

Do wszystkich uczestników  
Postępowania(Wykonawców) 

 
 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 poz. 1986  ze zm.) na Modernizację systemu nadzoru nad płodem  
oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-

Ginekologicznym w Ostrołęce. 

 
 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SIWZ   
w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów 

SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego: 

 
 

Zmianie ulega: 
 

1. Treść Załącznika nr 10 do SIWZ w § 9 pkt. 3) i 4) otrzymuje brzmienie:   

      ,,3) z tytułu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia  
           umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, 

           4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia  
           umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.” 

 

Wniosek I 
 

Pytanie dotyczące części 4, zakres VI „Diatermia wraz z zestawem do konizacji” p. 
26, 27, 28  

1. Czy Zamawiający określi minimalna ilość opisywanego wyposażenia wielorazowego, np. 
min. 1 jak w punkcie 24 opisującym wyposażenie wielorazowe? 

Odpowiedź: Zamawiający określa ilość w części 4 poz. 26,27,28 – 1 kpl. 

 
Pytanie dotyczące części 4 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu 
zamówienia, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz 

obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT 
wynosi 23%? 

Odpowiedź: Tak, w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji 
przewidzianej na kwoty netto, brutto należy podać odpowiednią wartość netto, 

brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT. 
Pytanie dotyczące zapisów w umowie 
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§ 9. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu niedotrzymania ter-

minu realizacji umowy, określonego w §7, do 0,2% gdyż kary w wysokości 0,5% są niewspół-
miernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 

 
§ 9. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu zaistnienia wad w 

przedmiocie umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, gdyż 
kary w wysokości 20% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących 

wysokości kar? 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ. 
 

 § 9. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z za odstąpienie przez 
Wykonawcę od umowy do 10% % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 

1, gdyż kary w wysokości 20% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie 
obowiązujących wysokości kar? 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ. 

 
Dotyczy warunki serwisu gwarancyjnego 

Pkt. 5. Prosimy o wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy w okresie gwarancyjnym z 24h 
do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym 

zapewnienia usług na najwyższym poziomie. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ. 
 

 
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 
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