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Nr postępowania SZP-332-86PN/2020                                      Olsztyn, dnia 04-01-2021r. 
 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Autoryzowany serwis pogwarancyjny 

specjalistycznej aparatury medycznej 

  

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 

lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  Zamawiający, 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia  treść Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia /SIWZ/ 

 

Pytanie nr 1: 
1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §... ust. 4. projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do 

wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania 

przez niego płatności. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 3 ust. 8 poprzez zamianę  słów „odsetki 

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

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

umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:  

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia od umowy, strony mogą żądać  zapłacenia 

sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w 

wysokości 0,5% wartości umownej danej usługi netto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w realizacji 

przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości umownej danej usługi netto. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 - 1. 2, 3 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ 

  

Pytanie nr 2. Dotyczy zadania nr 2  

Pytanie 1§ 3 ust. 8 Dotyczy wzór umowy   

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu? 

„ (4) Zwłoka powyżej 30 dni może skutkować wstrzymaniem realizacji następnych zobowiązań umownych do 
momentu spłaty zadłużenia 

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ 

 

                                                                      (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 
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