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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 221000 euro 
na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV –33100000-1 Urządzenia medyczne w 
ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej naOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. 
 
 

Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2018   Nr ogłoszenia – 2018/S 212-484255   z dnia 03.11.2018r     
  

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 2 ust. 3: W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia, z 

zastrzeżeniem §10 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu. 

Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. § 7 ust. 4: W przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezainstalowanego/ nieuruchomionego w terminie przedmiotu 

umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezainstalowanego/ 

nieuruchomionego w terminie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

3. § 7 ust. 7: W przypadku nie dochowania terminu o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,02% wartości brutto niewykonanego w terminie serwisu za każde 24 godziny 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie serwisu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. § 7 ust. 9: W przypadku nie spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każde zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

nienaprawionego w terminie sprzętu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. 8 ust. 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy do przetargu, o którym stanowi §2 niniejszej umowy, w 

przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy 

przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy. przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 3 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” 

na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy § 3 ust. 3 wzoru umowy: ,,W przypadku zwłoki z 
zapłatą  mogą być naliczane odsetki  ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”.  
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