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LAS-324/3-PN/17-2014       Rybnik, dnia 30.04.2014 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy płynów do dializy oraz leków (zamówienie nr LAS-324-PN/17-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 16.04.2014 r., nr 2014/S 075-129423 
 
 
 

 
W związku z wniesionymi odwołaniem zamawiający uwzględniając w całości zarzuty 

Odwołującego przedstawione w odwołaniu wykre śla z tre ści wzoru umowy  stanowiącego 
załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienie § 10 ust. 4 
w brzmieniu: 

 
„W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 
- 5 000 zł dla każdego pakietu, dla którego wartość wskazana w § 1 ust. 1 umowy jest mniejsza lub 
równa 50 000 zł, 
- 15 000 zł dla każdego pakietu, dla którego wartość wskazana w § 1 ust. 1 umowy jest większa niż 50 
000 zł, a mniejsza lub równa 500 000 zł, 
- 8 % wartości danego pakietu wskazanej w § 1 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 100 000 zł dla 
każdego pakietu, dla którego wartość wskazana w § 1 ust. 1 umowy jest większa niż 500 000 zł za 
każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.” 
 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 22.05.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
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