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SR/XV-270-10(4)-SS/19      Poznań, dnia 11.03.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w 

Poznaniu. 

SR/XV-270-10-SS/19 
 

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 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawa leków do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w 

Poznaniu. 
 

PYTANIE: 

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

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), c): 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5 % 

wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, liczoną za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie 

zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie 

zamówienia, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy,  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z tytułu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień umowy 

polegających np. na dostawie towaru niezgodnego z umową, a w szczególności innego niż ten 

jaki został opisany w ofercie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 

umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 

ust. 1. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 2 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

 

 


