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Piekoszów, 19 października 2020 roku 

 

 

Samorządowy Zakład Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie 

ul. Częstochowska 75 

26-065 Piekoszów 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i podłączenie agregatu 

prądotwórczego do budynku SZPOZ Piekoszów oraz okablowanie sieciowe 

pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Chęcinach” nr 4/2020. 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 16 października 2020 r. wpłynął wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej 

treści: 

 

„Wykonawca zważywszy na obecną sytuacje epidemiologiczną w kraju 

a w szczególności ogłoszoną czerwoną strefę w województwie świętokrzyskim oraz 

już drugie ogłoszenie postępowania  ze względu na oferty przewyższające budżet, 

gdyż określona wysokość kar, wskazane krótkie terminy wykonania oraz zakres nie 

obejmujący tylko dostawę ale również wykonanie instalacji elektrycznych 

i sieciowych, generują dodatkowe koszty dla Wykonawców, które należy uwzględnić 

w ofercie, wnosi o zmniejszenie wysokości kar i usunięcie kar za błahe przewinienia 

nie mające wpływu na całość realizacji zamówienia co tym samym umożliwi złożenie 

oferty przez Wykonawcę i przystąpienia do postępowania. 

I jednocześnie zgodnie dobra praktyką która wejdzie w PZP od 01.10.2021 

wprowadzenie zapisu o ograniczeniu sumy nałożonych kar do 20% wynagrodzenia 

netto. 
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Wykonawca wnioskuje o zmianę następujących zapisów 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości: 

a)za opóźnieniu w realizacji  Przedmiotu Umowy -w wysokości 0,5%  0,1% 

Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w§7 ust. 

1Umowy; 

b)za opóźnienie w usunięciu wad lub opóźnienie w przeprowadzeniu prób i testów,o 

których mowa w §8 ust. 4Umowy-w wysokości 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wady lub opóźnienia w przeprowadzeniu prób i testów, 

liczony odpowiednio od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z §8 ust. 

4Umowy; 

c)za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w §10ust. 5 i ust. 6 Umowy -w 

wysokości 0,2% 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, 

zgodnie z §10ust. 5i ust. 6 Umowy; 

d)za niedostarczenie Zamawiającemu kopii karty gwarancyjnej lub dostarczenie karty 

gwarancyjnej niespełniającej wymogów dotyczących okresu obowiązywania danej 

gwarancji jakości wskazanych w §10 ust. 1 Umowy –w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie złotych: pięć tysięcy);”. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia we wnioskowanym zakresie. 

 


