
 

  

Toruń, dn. 12 czerwca 2019 r. 
L.dz. SSM.DZP.200.119.2019 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek do 
leków światłoczułych. 
  
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 10 czerwca 2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 

Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie 
zapisów § 7 ust.1:  
Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w 
terminie towarów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w 
terminie towarów. 
b) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 2 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zgodnie z siwz. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający w myśl zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w poz.2 dopuści 

zamiennie strzykawkę ze skalą w kolorze ciemnogranatowym, wpadającym w czarny, spełniającą pozostałe 

wymagania siwz. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zgodnie z siwz. 

 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że : 

1) w Części 11 – Termin i miejsce składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 

„14 czerwca 2019 r. do godz. 10:00” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej 

treści: „17 czerwca 2019 r. do godz. 10:00”. 

2) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „14 czerwca 2019 

r. o godz. 10:15” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „17 czerwca 2019 

r. o godz. 10:15”.  

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia  12.06.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

