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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę implantów”.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane 
przez uczestników postępowania. 

 
Pytania i odpowiedzi  

 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, utworzenia „Banku” lub jego 
uzupełnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, § 3 ust. 9 oraz § 4 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z 
zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości, w wysokości 0,5 % za każdy dzień 
roboczy opóźnienia od wartości zamówionych a niedostarczonych towarów, licząc wartość od kwoty 
brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych a niedostarczonych w terminie 
towarów; 
 
2) – 3) usunięcie zapisu; 
4) w przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w § 4 ust. 6 lub nie 
dostarczenia na czas reklamacji asortymentu zamiennego w wysokości 0,5 % za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wartości brutto reklamowanych asortymentów, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto reklamowanych asortymentów; 
5) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu wykonania inwentaryzacji lub jej zaniechania 
w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia od wartości przedmiotu umowy brutto, podlegającego 
inwentaryzacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych asortymentów, jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego inwentaryzacji; 
6) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, gdy którakolwiek ze stron 
odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
7) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
8) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku rozwiązania 
Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w odpowiedzi na wszystkie ww. zapytania wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn  

 
 


