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Uczestnicy postępowania 

 

Dot.: „Dostawy produktów do wykonywania badań” w ramach projektu Strategiczny program 
badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – 
STRATEGMED” (32/Z/17) 
 

 Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców 
pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ  
 
1. dot. zadania nr 1 poz. 25 

W pozycji nr 25 Zamawiający wymaga zaoferowania 4 opakowań zbiorczych probówek  
o poj. 50 ml pakowanych po 25 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe i  po 500 szt.  
w opakowanie zbiorcze (2000 szt. probówek). Ponieważ w opakowaniu zbiorczym 
znajduje się 300 szt. probówek a nie 500 szt. prosimy o możliwość podania ceny 
jednostkowej za 1 szt. i wyceny 2000 szt. probówek zamiast 4 opakowań zbiorczych. 

Zamawiający odpowiada: Wyrażamy zgodę na podanie ceny jednostkowej i wycenę 
2000szt probówek. 

 
1. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzoru umowy, §4, ustęp 1 -  zadanie nr 3. 

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 45 dni do  30 dni. 

Zamawiający odpowiada: nie wyrażamy zgody. 

2. Dotyczy wzoru umowy, § 6, ustęp 2 – zadanie 3.         
Zamawiający zapisał: 

„Ustala się następujące kary umowne: 

a) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,  
a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara 
wynosić będzie 50,00 zł za każdy następny dzień opóźnienia; 

 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie w/w paragrafu o następujący zapis: 

„Ustala się następujące kary umowne płatne przez Zamawiającego Wykonawcy: 

2) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia w regulowaniu płatności,  

a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara 

wynosić będzie 50,00 zł za każdy następny dzień zwłoki; 
 

albo o korektę w/w ustępu tak by brzmiał: 
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„Ustala się następujące kary umowne: 

2) w wysokości 0,2% wartości produktu pozostającego w opóźnieniu za każdy dzień 
opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy, a w przypadku gdy opóźnienie 
przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie 0,4% wartości 
produktu pozostającego w opóźnieniu  za każdy następny dzień zwłoki; 

Prośbę swoją motywujemy tym,  iż  w/w postępowanie dotyczy dostaw sukcesywnych. 

W zadaniu 3 mamy do czynienia z produktami których wartość jednostkowa kształtuje się 

na takim poziomie, że zapisane przez Zamawiającego kary wynoszą dla 

poszczególnego produktu od 2% wartości produktu za dzień zwłoki do powyżej 15% 

wartości produktu za 1 dzień zwłoki. 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar 
umownych dla Zadania nr 3 do wysokości odpowiednio 15,00 zł i 30,00 zł. Jednocześnie 
informujemy, że Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za nieterminową regulację 
płatności. 

 
 

   

 
 

 

 

 


