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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2013 (2) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu laparoskopowego i diatermii 

elektrochirurgicznej. 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi 

na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 1: 

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

w zakresie zapisów § 7. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu umowy poza termin 

określony w § 4 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości 

brutto opóźnionej dostawy sprzętu, za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto opóźnionej dostawy sprzętu. 

3.Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji ponad termin określony w § 5 ust. 4 Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości  0,1%  wartości brutto naprawionego sprzętu, którego dotyczy 

zwłoka  za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto naprawionego sprzętu, 

którego dotyczy zwłoka. 

4.W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zamawiającego 

poza termin określony w § 1 ust. 4, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% 

wartości sprzętu, określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto opóźnionej dostawy sprzętu. 

 
Odpowiedź: Modyfikacja siwz z dnia 22.01.2013r. SPZOZ.V.ZP-3520/1/2013 (6). 
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