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Lublin, dnia 04.12.2012 r.

Oferenci
Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.11.2012 pod
numerem 474674-2012.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Lubelski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1. Wykonawca zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji postanowienia par. 12 ust. 4 wzoru
umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku zwłoki w realizacji postanowień dotyczących gwarancji
określonych w par. 11 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
określonego w par. 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia uzgodnionego przez strony na
realizację uprawnień wynikających z gwarancji .”
Odpowiedź: TAK. Par. 12 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku zwłoki w realizacji
postanowień dotyczących gwarancji określonych w par. 11 ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w par. 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia uzgodnionego
przez strony na realizację uprawnień wynikających z gwarancji .”
2. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgadza się, aby całkowita odpowiedzialność Wykonawcy
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, włączając w to przewidziane w umowie kary umowne, była
ograniczona do 200% wartości Umowy, z tym, że:
- w zakresie odszkodowania za szkody spowodowane ujawnieniem informacji poufnych, szkody w majątku
ruchomym i nieruchomym, szkody na osobie, szkody z tytułu naruszenia praw autorskich przez Utwory (sporządzone
i dostarczone przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy) oraz zawsze, gdy tak stanowią bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Wykonawcy będzie nieograniczona kwotowo;
W związku z powyższym pytaniem, Wykonawca proponuje dopisanie w § 12 Umowy - KARY UMOWNE, nowego
ust. 6 w następującym brzmieniu.
„6. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy związana z wykonywaniem Umowy jest ograniczona do wysokości
200% łącznego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność
Wykonawcy w zakresie odszkodowania za szkody spowodowane ujawnieniem Informacji poufnych, szkody w
majątku ruchomym i nieruchomym, szkody na osobie, szkody z tytułu naruszenia praw autorskich przez Utwory,
sporządzone i dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy oraz w przypadkach określonych bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, będzie nieograniczona kwotowo”.
Odpowiedź: TAK. W § 12 umowy dodany zostaje ust. 6 w brzmieniu: „6. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy
związana z wykonywaniem Umowy jest ograniczona do wysokości 200% wynagrodzenia brutto określonego w § 9

ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie odszkodowania za szkody spowodowane
ujawnieniem Informacji poufnych, szkody w majątku ruchomym i nieruchomym, szkody na osobie, szkody z tytułu
naruszenia praw autorskich przez Utwory, sporządzone i dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy oraz w
przypadkach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie nieograniczona kwotowo”
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