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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie
z przepisami art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w związku ze
zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wyjaśnia:
Pytanie 1
Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ §13
Czy Zamawiający zgadza się zmodyfikować zapisy §13 Umowy i nadać im następujące brzmienie:
1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych
w następujących przypadkach oraz w następującej wysokości:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 Umowy– za każdy dzień zwłoki;
2) za każdą zwłokę w usunięciu błędu/awarii w okresie gwarancji w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, od upływu
czasu na usunięcie błędu/awarii;
3) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
Umowy.
4) Strony zgodnie postanawiają, że ograniczenie wskazane w § 13 ust. 6 ma zastosowanie do
powyższych kar umownych.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
3. Za opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego odsetek
ustawowych od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i
potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek
potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym przepisie.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wysokość ewentualnej
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy ogranicza się do rzeczywistej szkody, bez utraconych korzyści, ponadto
odpowiedzialność ta ogranicza się do 50% wartości wynagrodzenia brutto, przewidzianego w §7
ust. 1. Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
fizyczne na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie

jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu. Wykonawca nie ponowi odpowiedzialności
odszkodowawczej z tytułu nieterminowej realizacji Umowy za okres od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru, lub jednostronnego odbioru, do dnia otrzymania zwrotnie przez
Wykonawcę protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego.
7. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać
cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany do umowy dla zadania nr 1
1. W §13 ust.1 pkt.4 przyjmuje brzmienie
„Strony zgodnie postanawiają, że ograniczenie wskazane w § 13 ust. 5 ma
zastosowanie do powyższych kar umownych”.
2. Ust. 5 w § 13 przyjmuje brzmienie
„Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych, z zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność odszkodowawcza
Wykonawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest do 100% wynagrodzenia netto, o
którym mowa w §7 ust.1.
3. W §13 dopisuje się ust. 5a w brzmieniu:
„Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady fizyczne ulega wyłączeniu.”
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