
 

Wrocław, 03.11.2020 r. 
Nr sprawy: DZP.242.328.2020 
 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (2) 
 
 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie 
Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i pkt VII ppkt. 6,7 SIWZ 
informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian zapisu w § 8 ust. 8 w następujący sposób „W razie 
opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych”?. 

Odpowiedź 
Zapisy jak w SIWZ, brak zgody Zamawiającego na zapisy zmieniające wysokość kar 

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

umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:  
 

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących 
po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 11 niniejszego para-
grafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
2. Za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego nie-

wadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,5% wartości opóźnionego w dostarczeniu/ wadliwego/ reklamowanego przedmiotu umowy brutto, 
za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu/ 
wadliwego/ reklamowanego towaru. 

 
3. Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zama-

wiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy 
podlegającego usłudze serwisu za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub po-
przedniego przeglądu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy podlegającego 
usłudze serwisu. 

 
4. Za opóźnienie w wykonaniu naprawy, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości 

brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
naprawianego sprzętu. 

 
5. Za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca za-

płaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnie-
nia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto naprawianego sprzętu. 

 
6. Za opóźnienie w integracji dostarczonego sprzętu, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 

% wartości brutto opóźnionego w integracji sprzętu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 
10% wartości brutto opóźnionego w integracji sprzętu. 

 



 

7. Za niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków umownych, w szczególności określonych w § 3 
ust. 7 oraz ust. 12 i 13 oraz/lub w § 4 ust. 11, 17 i 18, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każ-
de uchybienie,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Za-
mawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz rozwiązania umowy na podstawie ust. 12 poniżej. 

Odpowiedź 
Zapisy jak w SIWZ, brak zgody Zamawiającego na zapisy zmieniające wysokość kar   
 
 
  
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w 
treści oferty. 
 
Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)       
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