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Konin, 31.10.2019r. 

WSZ-EP-39/1070/2019     
                           

wg rozdzielnika    
WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków, 

opatrunków i materiałów medycznych  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,  

nr sprawy WSZ-EP-39/2019 
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), uprzejmie wyjaśniamy:  

 
1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionego 
asortymentu – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
opóźnionego asortymentu,  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
2) za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 
0,5% wartości brutto danego reklamowanego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego reklamowanego asortymentu,  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
3) za nieprzekazanie Zamawiającemu informacji, o której mowa w § 2 ust. 8 umowy lub §5 
ust. 3 umowy – w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każde 
zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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4) przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy brutto.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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