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...............................................................  

Znak: AE/ZP-27-08/18                                           Tarnów, 2018-02-21 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę aparatu do 

znieczulania ogólnego 1 sztuka. 

 
W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści: 

 

1. Dotyczy Rozdział XV, pkt. 14 SIWZ - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco 

wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w 

wykonaniu zamówienia/usunięciu stwierdzonych wad oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W 

związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

2. Dotyczy Rozdział XV, pkt. 21 SIWZ – W związku z faktem, iż przesłanki odstąpienia od umowy są 

określone w sposób radyklany względem standardów rynkowych oraz fakt, iż odstąpienie od umowy jest 

czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, 

udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.  Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: 

„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz 

właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, 

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 

wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego 

realizowania umowy 

Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu 

w tym celu dodatkowy odpowiedni termin” ? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale XV pkt.14 a), c) i d) SIWZ  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w 

terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

c)  10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: 

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  

- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o  tożsamych parametrach na 

żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,  

- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po 

dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,  

  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

tj. w wysokości, o którą wnioskuje Wykonawca w pytaniu.  

Ad.2 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 

poz.1579) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.XV.21 SIWZ zapis o treści: 
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„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz 

właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, 

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 

wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do 

należytego realizowania umowy” 

zmienia na zapis o treści: 
„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz 

właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, 

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 

wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do 

należytego realizowania umowy. 

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i 

wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.” 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 

 

 

 


