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do wszystkich Wykonawców 
 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Dostawa zestawu do echoendoskopii terapeutycznej, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 03.04.2019r., odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

Zamawiający nie odstąpił od naliczania kary umownej za przedłużającą się naprawę.  

Zwracamy się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie pytania nr 16 z uwagi na fakt, że 

Wykonawca zgodnie z zapisami wymogów SIWZ jest zobowiązany w przypadku 

przedłużającej się naprawy do dostarczenia sprzętu zastępczego, który zezwoli na 

niezakłóconą pracę pracowni endoskopowej. Podkreślamy, że sprzęt endoskopowy będący 

przedmiotem postępowania jest wysoce zaawansowany technologicznie i Wykonawca nie 

może wykluczyć, że naprawa przedłuży się ponad terminy umowne. Trudno jednak przy 

założeniu dostarczenia sprzętu zastępczego godzić się z dolegliwością, którą ma stanowić 

kara umowna za zwłokę w naprawie (brak słuszności kontraktowej). Ponawiamy wniosek o 

odstąpienie od naliczana kary w przypadku zapewnienia ciągłości pracy przez dostarczenie 
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urządzenia zastępczego. Utrzymane zapisy godzą w utartą zasadę dbałości o równość stron 

umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na 

pytanie nr 16 z dnia 03.04.2019 r (opublikowano w dniu 04.04.2019 r). 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

 


