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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę jednorazowych drenów oraz wielorazowych dwunastogodzinnych zestawów do
podawania środka kontrastowego do wstrzykiwacza kontrastu MEDRAD STELLANT CT
posiadanego przez Zamawiającego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z
siedzibą w Radomiu (sprawa DZP.341.30.2018).

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z
odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
Dotyczy zapisów § 11 ust. 1 wzoru umowy
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w NIE
§ 11 ust. 1 pkt a) w przypadku nieterminowej dostawy, z 1% na 0,5% wartości
brutto niezrealizowanej w terminie dostawy, za każdy dzień zwłoki?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej określonej w NIE
§ 11 ust. 1 pkt b) w przypadkach określonych w niniejszym zapisie, z 1% na 0,5%
wartości brutto wadliwych lub brakujących części przedmiotu dostawy, za każdy
dzień zwłoki?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości i podstawy kary umownej NIE
określonej w § 11 ust. 1 pkt c) w przypadku niezrealizowania w całości
przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z zamówieniem, z 30% kwoty brutto
wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie
na zlecenie Zamawiającego na 5% wartości brutto niedostarczonych towarów
w przypadku tzw. dostawy zastępczej?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości i podstawy kary umownej
określonej w § 11 ust. 1 pkt d) w przypadku odstąpienia od umowy lub
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, z 10% wynagrodzenia brutto umowy określonego w § 8 ust. 3 na 5%
wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

NIE
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5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy (§ 11 ust. 1a)
NIE
możliwości naliczenia przez Wykonawcę kary umownej Zamawiającemu w
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części towaru w przypadku odstąpienia
od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności za które odpowiada
Zamawiający?
Przewidziane we wzorze umowy kary są niewspółmiernie wysokie do zawinienia
Wykonawcy, co jest sprzeczne z regulacjami prawnymi w tym zakresie. Wobec tego
istotnym jest, aby kary umowne zostały zmiarkowane do wysokości umożliwiającej
im pełnienie funkcji dyscyplinująco – represyjnej, gdyż mają one mobilizować
Wykonawcę do prawidłowej realizacji ustalonych warunków umowy, nie stanowią
natomiast odszkodowania. Wskazane w pełni zostanie spełnione przy ustaleniu kar
umownych w zaproponowanym powyżej kształcie.
Jednocześnie wprowadzenie możliwości żądania przez Wykonawcę kary umownej od
Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z
powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, pozwoli na zachowanie
zasady równego traktowania stron umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Śródkowska
48 361-32-35

