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Biały Dunajec, 21 listopada 2016 r.  
 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2 

 
Dotyczy: postępowania Nr 1/2016 na dostawę szczepionek 
 
Szanowni Państwo 
 

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
szczepionek, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynął wniosek o zmianę 
treści siwz o następującej treści: 
 
1. Do §9 ust.1 ppkt. 1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie 
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? 
2. Do §9 ust.1 ppkt. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych wprowadzając zapis o karze 1% od wartości zareklamowanych 
przez Kupującego towarów za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony 
umową? 
3. Do §9 ust.1 ppkt. 3 projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% 
 
W związku z powyższym Zamawiający przychyla się do wniosku w zakresie pkt. nr 1 i 2  
i dokonuje modyfikacji pkt. §9 ust.1 ppkt. 1 i 2 projektu umowy w następujący sposób: 

 
§9 

1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej: 
1) 1 % wartości brutto niedostarczonego  Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, w przypadku opóźnienia dostawy, 
2) 1 % wartości brutto zareklamowanego Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony umową, w przypadku opóźnienia 
dostawy przedmiotu objętego reklamacją. 
 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

 
         

Lek. med. Małgorzata Szczerba 
                  KIEROWNIK SGOZ 
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