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dnia 29 styczria 2004 roku Prawo Zamowien

trybie przetargu niieograniczonego, na:

icznyah (tS. Dz. U. z

OperacyjnAgo i Oddzialu Anestezjologii ywnej Terapii oraz

i budowa Oddzialu Rehabilitacji Kardio j Szpi(ala SP ZAZ

Siedlce.

proSby jest nastgpujqca :

zmianq sposobu **ali gzania zabezpieczenia r:ai *.ykonania nrnorv"v- i

ust*trenie zas4d;r naiier.enia rxbezpicez*nia i kar oql warto$ei nett$

wa$oscr zstno a, zemiast bruffo, Podsierag dc wyiiczgrnia iser,ci:ia raaiezyteg<:

urykonania wy i kar umairnych od lvarto$ei bnett*" czyli z u lqdnieni*m podarku

VAT sta*owi ie zasady rr5wnoSci ::tiqt{zy raykonaw*arni, ierrysi w irrzypadku

raX'kcnawcy icmego zabpg-pieczenie i kary *bii.{rzen* bqdq cd i niis=ej, niz rr
przypadk* rvyk awcy krsiewego. Fcxryzsr-s s'{as*wi nerunsee*ic art. ust, I ustawy PZF.

ie z zapisami SIWZ

SAMODUtr- !,: FTrBLIr"'l ri'
zAl<LAil Drra_iil:l
s!'iciAziltrllrytEIi I

U8- i 10 Iiit-idlu'r, Kilir"skiego )
RFGCFi 00e:Jl rl't.19: ,l: 

_q:rl .?0., _0b(')

Samo&zte{foy Frib
Kilirf,skiego 29
08-110 Siedlce

Opie\i Zdrowotnei

Pismo: przeb a szpitala zlziffin$$n0 edlce dnia: 2019-02-14

ODPOWIED2
na z+r,pytania w sprawie SIWZ

Szanowni P

Uprzejmie info omy, i2 do Zarn4wiaj1cego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu

specyfikacji isto warunk6w zam6wienia, w postgpo'waniu nyrn na podstawie

przepis6w ustawy

2018 r. poz.1986)

przebudowa Blo

zaprojektowam

TreSi

1.

Wnuszq:

kar un:orwrych

Sporzqdzila - Anna



2.

Wnoszg o *bni*enie i<e.r z,4rst{zezonysh w u*1. I }it b, g dr: wy-sckofci

soko$*i 1ay**groc?zeni*ia umownegp {}ettoi.ied:rak nie wigcej nis 1S%

nstto, craz fenia kary z* odst4pienie od i..!.Frtow5r tlc 5% kri$ci irv,vre*gr*dz**ia

aetto, Relacia ka$ci przewidaianych kar umorvnyeir do u*Irybi fi. na wypadeir kt$ry*lt

alstaty iane, powccluje racffinnic relaaji po:xiqdzy ivyso i4 zastrrezcnej k*ry

umo*nej za lvysoko$ci rv3lregr*dzenia za wykoiaar*e zobosri ra Olaz z&cnwra{$*

stosunku wys{) c$si zastrzeZ*nej }qary untownnj d* d*mawanej szkndy

139/ST *raz u*triwalE

r., ln tZP 61103).

(zob. wyrok S u NcjwyzszegB z d::ia ?i wrzed*i* 2*07 r., V CS

sktac{u ?' sqdz:i

I(rii"a u,.11i)\{'nir

vt,','s*k.os,:i i iti{:

:.v 5l4du Najwyz$zqg* z dnia 6 listcpade ?S0

jest, bcnaiem surcgetem <i<1s:kodcwania, nym w okre$i*nej

2e prar* adzid do nienzasadni*ncgc wzbo gacer:ia i*rzyeiel',1 {:eb, wyrok

S4dir Apelaeyj

Kary umov.'ne

w Katqwicach z dnia 28 rnrzedr:ria 2#10 r*, V ACa 257f18j.

zastrze*one pl'?sz Zp&awia-!4cegc p*z-,volq m:u ie tylko na pokryeie

ewenfralnej

prz*z W1'ko

y, *le przeds wsz5rsfkim :re sflm*nsoi#a.nie zfi I seescl zamt}w]?ma

a tym sainyrg na wrLlogerenie Zar:larviaj4ccg*. wienie Wykoi:ervca

zile*z[L*J *zv nri*siguznego wyga$odzer:i* x ptwortil jetl ro.zuwych uchybief"

doprow*dzi elo

vr,zajemnym. F

zachwiania zasady e&wiwalentmo*si $wiadezef: w un:*wie o eharakterze

ze kara $6gto!1fta peini funkejg dysey'plinuj nie moie p*rvadzid

pieru,szej koleino$cido nadori wzbc gacenia Zarilaw.iaj 4cego. I(ara trnro*'na pen:.:i w

funkcjg cdszko wav{cv4 {zob, wyrok SAdu Apel*cy.inego rv Szcz iezdnia4grudnia

i),1% w

Sporzqdzila - Anna



Ziltr4 r," I ACa. 793 14 r,,t*2 q;yrok S4rtru :{p*1ae.3,jncgr: $; g7*p-se,fui$ 
;7

s., I ACa -143/iF)" Fcrdslawq prayjquia w nmcrvie *tr**51q,6r,c1.i.

umo:r'nvch r?& {rypa<fek nienl*e*-vtegc;lq*onanl* aolnxi4;:an)

kalkulacja Fr?!,sz[ei. hi'pot*tyczrr*j s.'-k*dy, jakq pcnlel*i* strcira lv

w;,ktnanienr zcbpwi4zimia (r::tr;. rri),1*l* Sqdr.: Apel*.*5.jn*go lv {-*el

2il14 r,- I ACa 7T3i14). Hary* w**rvn* oklr*dlo::e rv $ 15 ust" 1 lit. ;

s4 r,vygdrclivane" ponie,,laz pozb'6*'ia"i4 w-r'kor1r[\zle,( ?]] *il{}sLr1'tko\4ro

rv-vnligrodzenie pt:'r**nniktirw i 6roiirv3,kr:lni*vc6lv. liirdc;r*lnie

wvko*snie jsrkiis$ofuo1*iiek *br:rrs'iq:ku *kr*:ii*nugc nl' cpisic pr

ze sbon, ra, sp*siip nir:edekwntn3i cto ccln uclxxny, j<trirq zxmieyra.lal

zar*lrkrL" ktdry'' j*sf reia1"5'r'nie ri*raii*]l<i iv Et*snnku elc q'*:t**ei a

czprid zal*4uriq4ri$ slon*ivi4 matoriaiy lt*c1*."vls-n*, r}*stsrv

rvprcr.r'ad"zenie (:zpb. wryrok S4riu ,.\peiacyjnegcr ls, {lda dni

I ACa 173/]3)" ilo istotn* kaly zsstat]' ;zastrz*;lone rri*

polvcdnjac :lieusgrarvie cl.tivEio:rc, Lrprz3,rvi1e.|urvani* ?-.:r:nalrii:riryc*go

ohovt'iqzj<r3rv si:ro[i un:1o14/li. ltdv'tniez ]dara r.\. lv;ls*ko:{ei l\!,to z::a

z t"iu.Y $'iyhoi:ar{E:1'" *trlnc*';ie1ca i:*nnil trzir}q3'61ong* l,;"1.s;sfuogsi ,::rshl

t"v_vkonaiiia urn*$,y jesb rau4{.) 11n:g6r$ i: sianowJqe nieuz

w'ierzycietrn, tym bardziej Ze *xa"1*g1*;.nei J<ary nic :;.:*.stleo.xcn

w plr*ypndku orJs:p$-:ienia *cl un:lwrv z jugo R'in,r'.

Odpowiedz - {godnie z zaptsitmi SIWZ

:zp;odnie z wym,:rgiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia

{ublic:znych (t;. Dz.U, z 2018 r. poz, 1985), star

dp wszystkich w'ykonawc6w, kt6ryrn przekazano SI

Informujemy, ze

Prawo Zamcswien

zostatr:o rozeslane

Sporzadzila - Anna J zqbska

dni* ?3 R,veinra 2{}lct

d* r".'lsckodci kar

j cs i za\triszs pc \\rno

lEzku z nienatrezyq,"rn

I e ctnis 27 lixopaeia

b. g proj*ri<tu rlm*ll,'y

nier,.'ieikie u':lr r hicni*

1ir, is11i.," Nliil'i,tkszl

pos*rienia {}r'{}z

ic h.qdz nienelez"r't*

:erlx:i*tu zamq5wi*:aia

,tr.ksayi:l nia Litfati)

f rr.tn*winj qr:r,gr"r ka:';'

Pr:k ffiY',u,'dxen io i e.cl ne. i

yskad strr,Ila pme;: jej

14 srajn ?i)13 rsku"

rrEcz \\ryk0nswc)1'

hial e),nr ilya1eu:*s*;

sti,pionie tlci r:-l'riorvy

zpir:ez*ni;r naleiyteg*

ilrn* wzbcgae eni*

*d Za*ravtinjA'-rego

9 stycznra 2004 roku

wisko Zamawiajqcegct
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