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Znak sprawy:  DZPUCK.262.059.2020                                 Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 r.  

     WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: ,,Dostawa hemostatyków w podziale na części” nr DZPUCK.262.059.2020 

 

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. 

postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1:   

W związku z zapisem § 5 ust. 8 projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat stanu 

majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.  

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli  stan 

finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuję, że zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, aktualne dane finansowe 

dostępne są między innymi na stronie internetowej: www.uckwum.pl 

 

Pytanie nr 2:  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia zgłoszenia reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”.  

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 3: 

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

umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 

Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku: 

a) opóźnień w dostawach, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia 

częściowego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak w wysokości nie mniejszej niż 50 zł oraz nie więcej 

niż 10% wartości brutto zamówienia częściowego, którego dotyczy zwłoka w dostawie, 

b) przekroczenia terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad (§ 7 umowy) - w wysokości 

2% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł i nie 

więcej niż 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru, 

c) za opóźnienie w uzupełnieniu różnicy w ilości wynikającej z zamówienia częściowego i faktycznie 

zrealizowanej dostawy, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary 

umownej - w wysokości 0,5% wartości brutto brakującego zamówienia częściowego, za każdy rozpoczęty dzień 
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opóźnienia, jednak w wysokości nie mniejszej  niż 50 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego 

zamówienia częściowego 

d) niedostarczenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy - w 

wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, 

której dotyczą niedostarczone dokumenty,  

e) w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 5 ust. 6 lub 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2% wartości wierzytelności, objętych taką umową, lecz nie mniej niż 2.000,00 zł, 

niezależnie od skuteczności zawartej z naruszeniem § 5 ust. 6 lub 7  umowy; 

f) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 

 

 

 

 


