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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 

Bydgoszcz, dnia 26 września 2017 r. 
Znak sprawy: 09/2017 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług dezynfekcji, mycia, 
przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego parą wodna pod 
ciśnieniem w temperaturach: 134. 0 ºC, 121. 0 ºC oraz świadczenie usług w zakresie niskotemperaturowej 
sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego (tlenkiem etylenu)”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 591930-N-2017 z dnia 21.09.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o 
zamówienie publiczne, którego dotyczy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna w/w pełnomocnictwo za wystarczające. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający zgadza się, aby w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części 
Wykonawca był zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości 
brutto niewykonanej w terminie usługi, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w przypadku rozwiązania umowy  
w okolicznościach opisanych w § 6 ust. 3 była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości 
niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 5 
Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane  
za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej? 
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Odpowiedź: 
Np. nie dotrzymanie terminów wykonania usługi, opóźnienie w załatwieniu reklamacji. 

 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego 
kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma 
miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 
zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 

 
 dr n. med. Marek Lewandowski 

/podpis na oryginale/ 
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