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Poznań, dnia 20 wrzesień 2019r.

Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę sternotomu dla Oddziału Kardiochirur9ii Wielospecjalistycznego szpitala przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmyw dniu 20,09.2OI9r. uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie 1: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar
umownych:
I. Za opóŹnienie w dostawie, instalacji i uruchomieniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 7o
wartoŚci zamówienia brutto niewvkonanei czeŚci umowy zakażdy dzień zwłoki ponad termin
okreŚlony w § 2 ust. 1 umowy, iednak nie wiecei niż 1oo/o wartościbrutto niewvkonanei
cześciumowv,
2. ZaopóŹnienie w czynnoŚciach, o których mowa w § 5 ust 2 - 5 - w wysokości 0,1 o/o wartości
brutto niewvkonanei w terminie czeŚci umowy za każdy dzień zwłoki, iednak nie wiecei niż
10o/o wartoŚci brutto niewvkonanei w terminie częściumowv,
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy - w wysokoŚci I0 o/o wartości brutto niezrealizowanei cześci
umowy
OdpowiedŹ dotyczy pkt. od 1 - 3: Nie, Zamawiający nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymuje
zapisy SIWZ.

do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu
powodują
oraz nie
koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
25.09.2019 r. pozostaje bez zmian.
Poniewaz wyjaŚnienia
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