Strategiczny program badań naukowych i prac
rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” – STRATEGMED
Zabrze, dnia 20.01.2016 r.
70 /MP/16

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Dostawy odczynników oraz produktów do wykonywania badań” w ramach projektu
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych – STRATEGMED”
Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez
Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:
Dotyczy zadania nr6.
1.Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3,4,6,7,9,11,12,13,17 oczekuje produktów pakowanych po
100 testów?
Zamawiający odpowiada: tak.
2. Czy Zamawiający w pozycji 5,8,10,16,18 oczekuje produktów pakowanych po 50 testów?
Zamawiający odpowiada: tak.
3. Czy Zamawiający w pozycji 19 i 20 oczekuje produktów pakowanych po 0,1mg?
Zamawiający odpowiada: tak.
4. Czy Zamawiający w pozycji 16 oczekuje produktu o składzie CD3, CD14, CD16, CD19,
CD20, CD56 i klonach MφP9, 3G8, NCAM16.2, SJ25C1, SK7, L27 ?
Zamawiający odpowiada: tak.
5. Czy Zamawiający w pozycji 21 i 22 oczekuje kitu zawierającego 2 płytki w zestawie?
Zamawiający odpowiada: tak.
Dotyczy: projektu umowy § 6 ust. 1a
6. § 6 ust. 1a
„Opóźnienie" oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia,
natomiast „zwłoka" zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia
świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność, Kara umowna
skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie
jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla
zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek
niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 6 ust. 1a
wyrażenia „opóźnienie" na „zwłoka"?
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Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy: projektu umowy § 6 ust. 1a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 6 ust. 1a odstępując od
zapisu :
„...w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy, a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara
wynosić będzie 100,00 zł za każdy następny dzień zwłoki."
po przez zmianę powyższego zapisu na:
„...w wysokości 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a w
przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie
20,00 zł za każdy następny dzień zwłoki."
Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści
dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie
mieć wpływu.
Zamawiający odpowiada: § 6 ust. 1a projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„...w wysokości 20,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a w
przypadku gdy zwłoka przekroczy 7 dni począwszy od ósmego dnia kara wynosić będzie
50,00 zł za każdy następny dzień zwłoki."

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert:
22.01.2016 r. godz. 10.00
Nowy termin otwarcia ofert:
22.01.2016 r. godz. 11.00

Z poważaniem
Adam Konka
Prezes Zarządu
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