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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania                     
                                                                                        

Nr sprawy ZP/13/2020 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 
 

 
PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (2) 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., 

poz.1843 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

Pytanie do wzoru umowy 

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

przyszłej umowy w zakresie zapisów par 6 ust. 1pkt. 2, 3 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu następujące kary: 

2) 0,5% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, 

o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy 

3) 0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania 

reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto części Przedmiotu dostawy, której dotyczy reklamacja. 

Odpowiedź: Zapisy dotyczące naliczania kar umownych pozostają bez zmian. 
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