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SR/XV-270-52(3)-SS/18          Poznań, dnia 06.11.2018 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

SR/XV-270-52-SS/18 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 
 

PYTANIE: 

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 3 ust. 4 lit. D o następującej treści: „Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w 

czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W 

takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wykreśli wskazanego paragrafu. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie 

do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 pkt a oraz do wysokości 

10% w § 6 ust. 1 lit. d. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za 

wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych 

naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie 

zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

PYTANIE: 

Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 lit. d projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w 

zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od 

wartości brutto całej umowy. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane 

za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do 

ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes 

Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 


