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TAM-513/2-PN/31-2016       Rybnik, dnia 13.06.2016 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę pomp infuzyjnych – 9 sztuk (zamówienie: TAM-513-PN/31-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 06.06.2016 r., pod nr 71541 - 2016 
 
 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę zapytaniem, zamawiaj ący udziela poni ższych 
odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji zawartej 
w piśmie nr TAM-513/1-PN/31-2015 z dnia 10.06.2016 r.) 
 

Pytanie 3: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1:  

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub uruchomienia przedmiotu niniejszej 

umowy, o którym mowa w  § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizo-
wanej cz ęści  przedmiotu niniejszej umowy, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto 
opó źnionej dostawy, b ądź uruchomionego przedmiotu umowy  za każdy dzień 
opóźnienia 

b) w przypadku niedotrzymania terminu przeprowadzenia przeszkolenia pracowników 
o którym mowa w § 2 ust. 2b – w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej 
części  przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie wi ęcej ni ż 
10% warto ści brutto nieprzeprowadzonych szkole ń pracowników  

c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 ust. 2 umowy lub 
w przypadku opóźnienia w wywiązywaniu się z zobowiązań wynikających z warunków 
gwarancji jakości i serwisu – w wysokości 0,5% wartości brutto  niezrealizowanej cz ęści  
przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści 
brutto zamówienia obj ętego reklamacj ą, bądź warunkami gwarancji jako ści i ser-
wisu. ” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 15.06.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

            


