
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. 

 ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze 

 
Projekt „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

 

 

 

 
 

              Zabrze, dnia 10.04.2015 r. 
         393 /MP/15 
 
 

 
Uczestnicy postępowania 

 
 
 
 

dot.: Postępowania o udzielenia zamówienia na „ Dostawę wyposażenia Pracowni Genomiki 
wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” w ramach projektu Realizację zadania: 
„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”” 
(5/Z/15) 
 
 

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez 
Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  

 
Dot.: Załącznik nr 4 
1. Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia 

umowy lub skrócenie terminu do 4 lat? 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu do 4 lat. 

Stosowne zmiany należy nanieść w załącznikach nr 7 (jeżeli dotyczy). 
 

2. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od 
daty wystawienia faktury? 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. Par. 7 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 
na 0,05% analogicznie jak w pkt. c)? 
 
Zamawiający odpowiada: § 7 ust. 1 pkt a) istotnych postanowień umowy otrzymuje 
brzmienie: „w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości po 0,1 % 
wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. 

 
4. Par. 7 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by kara umowna 

przysługiwała w przypadku odstąpienia z winy Wykonawcy? 
 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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5. Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita 
wartość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości brutto umowy.”? 
Uzasadnienie: 
Kara umowna ma  na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale 
nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego 
ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. 
Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust.2 
 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

6. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie 
odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”. 
 
Zamawiający odpowiada: Taka sytuacja nie wymaga wprowadzenia zapisu do 

umowy, zarząd spółki może zawsze podjąć taką decyzję jeżeli jest to uzasadnione 
okolicznościami 
 

7. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do uznania 
niewykonania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, 
nie krótszego niż 3 dni robocze? 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

8. Par. 10 ust. 1 pkt c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia 
od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego 
niż 3 dni robocze? 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Dotyczy formularza oferty, pkt 10 
9. Bazując na informacjach od bezpośrednich producentów urządzeń zgodnych ze 

specyfikacją techniczną czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 
dostawy dla urządzeń Sekwenator, Sonifikator do 8 tygodni, system do automatycznej 
elektroforezy, komora laminarna, zamrażarki i chłodziarki, wirówki, autoklaw, cieplarka, 
maszyna do produkcji lodu, spektrofotometr do 6 tygodni? 

 
Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 
§ 5 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonanie przedmiotu 
umowy (dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie, szkolenie) nastąpi w terminie 
8 tygodni od daty zawarcia umowy.”. 

 
Dotyczy załącznika 7.4 Zamrażarka do – 80oC 
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nowocześniejszego o 

parametrach: 
Ad 3. Urządzenie o wymiarach rzeczywistych 1095 x 945 x 1980 mm? 
Zamawiający odpowiada: Tak 

 
Ad 9. Urządzenie o poborze prądu poniżej 18,5 kWh/dobę? 
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Zamawiający odpowiada: Tak 
 

Ad 11. Urządzenie z czasem ogrzewania od temperatury -80°C do temperatury -50°C 
(w przypadku zaniku zasilania) Nie krótszym niż 3,5h  
Zamawiający odpowiada: Tak 

 
Ad 15. Urządzenie z jednym portem próbkowania, średnica 25mm? 
Zamawiający odpowiada: Tak 

 
Dotyczy załącznika 7.20 Wytrząsarka 
11. Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z promieniem obrotu 4,5mm? 

Zamawiający odpowiada: Tak 
 

Ad. 6 Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 180 x 70 x 220mm? 
Zamawiający odpowiada: Tak 

 
 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.  
   

Nowy termin składania ofert: 
15.04.2015 r. godz. 10.00 

 
Nowy termin otwarcia ofert: 

15.04.2015 r. godz. 11.00 
 
 
 
        Z poważaniem 

 
        Adam Konka 
                  Prezes Zarządu 
 

 

 

 

 

 

 


