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Do wszystkich uczestników postępowania 
konkursowego 

 
 
Dotyczy: postępowania w trybie konkursu ofert, nr sprawy KO/CZD/106/21 na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – 
Centrum Zdrowia Dziecka” – 9 pakietów. 
 
Pytania dotyczące Załącznika nr 1 do Ogłoszenia: 
W związku z załącznikiem nr 1 Ogłoszenia dotyczącym Istotnych postanowień umowy zwrócono się  
do Udzielającego Zamówienie o wyjaśnienie treści Ogłoszenia na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów IPCZD – 9 pakietów: 
 
Pytanie nr 1 
W §3 ust. 8 prośba o skrócenie terminu płatności do 30 dni. Jesteśmy podmiotem leczniczym, nie np. 
koncernem farmaceutycznym. Nie stać nas na "kredytowanie" IPCZD.  
Odpowiedź Udzielającego zamówienia: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy zaproponowaną przez 
pytającego. 
 

Pytanie nr 2 
W § §7 ust. 5 tiret(kropka) nr 1 - prośba o zmianę ze zwrotu "opóźnienie" na "zwłoka" oraz prośba  
o zmniejszenie wartości kary z 20% na 10%, nie więcej jednak niż 50%, zamiast "200%".. 
Odpowiedź Udzielającego zamówienia: 
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę treści projektu Umowy zaproponowaną przez 
pytającego.  
§7 ust. 5 tirer (kropka nr 1) otrzymuje brzmienie: 

 w przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za zwłokę w realizacji 
przedmiotu umowy będzie naliczana w wysokości 10% wartości brutto zlecenia za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 50% wartości brutto zlecenia, którego dotyczy 
opóźnienie realizacji. 



 
Pytanie nr 3 
w drugim tiret (kropce) w §7 ust. 5 - kara jest rażąco wygórowana, sprzeczna z prawem, prośba  
o zmniejszenie do 50% 
Odpowiedź Udzielającego zamówienia: 
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę treści projektu Umowy zaproponowaną przez 
pytającego.  
§7 ust. 5 tirer (kropka nr 2) otrzymuje brzmienie: 

 w wysokości 50% ceny jednostkowej kwoty brutto każdego badania (wymienionych w załączniku 
nr 1) za nienależycie wykonane badanie. W każdym wskazanym przypadku Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany będzie pokryć koszty powtórnego wykonania badania. 
 

Pytanie nr 4 
1. W  trzecim tiret (kropce) w §7 ust. 5 - prośba o skreślenie w całości.   
Odpowiedź Udzielającego zamówienia: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy zaproponowaną przez 
pytającego. 

 
 
 
 
 

……………………………………………………………………   
(podpis Udzielającego Zamówienie lub osoby upoważnionej) 
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