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                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania                      

                                                                                          
Nr sprawy ZO/1/2023/DZ  

Przedmiot postępowania:   

Zakup i dostawa narzędzi wielorazowych do mikrochirurgii oka  

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego  

  

  

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela 

wyjaśnień do treści zapytania ofertowego ZO/1/2023/DZ:  

1. Pytania do wzoru umowy: 

1) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par 8 ust. 2 pkt. 2, 3  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość: 

2) 0,5% wartości netto Produktów niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 3 

Umowy, obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku 

Nr 1 - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto Produktów 

niedostarczonych w terminie. 

3) 0,2% wartości netto Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie, 

o którym mowa w § 7 ust. 5, obliczonej wg cen jednostkowych netto określonych 
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w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto 

Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikowania postanowień § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 

projektu umowy w sposób wnioskowany przez Wykonawcę, bowiem limit kar umownych,   

o których mowa we wskazanym wyżej postanowieniu, a tym samym kwestię miarkowania kar,  

wyznacza  treść  ust. 4 w § 8 projektu umowy, w brzmieniu :  

 „4. Kary umowne naliczone na podstawie ust. 2 nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości 

netto danej części umowy obliczonej wg cen jednostkowych netto Produktów określonych  

w Załączniku Nr 1.”  
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