
 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu-przedsięwzięcia 
„Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

 

do postępowania na dostawę odczynników do detekcji SARS-CoV-2: GeneFinder COVID-

19 Plus Real Amp Kit przy użyciu analizatorów ELITech InGenius będących własnością 

SPWSZ w Szczecinie w okresie do 31 października 2021r.  dla SPWSZ w Szczecinie 

(nr EP/220/96RR/2020) 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie rozeznania rynku znak j. w. zostały 

złożone pytania do treści zaproszenia do składania ofert.  

 

 

Zestaw 1 

Czy w obecnej sytuacji tj. panującej pandemii w  przypadku uzasadnionego opóźnienia  wynikającego z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy czyli: opóźnień w produkcji testów, opóźnień w dostawach czy 

limitach dostaw stosowanych przez producenta, problemów transportowych lub innych w tym zakresie, 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższą propozycją lub też odstąpi 

od ich naliczania? 

§ 3 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w dostawie Wyrobów w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 – kara umowna w 
wysokości 100 zł 20,00 zł za każdy dzień zwłoki; kara umowna naliczana będzie maksymalnie przez 60 
dni,  

2) za zwłokę w dostawie części Wyrobów w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 – kara 

umowna w wysokości 5 % 0,5 % wartości niedostarczonych Wyrobów za każdy dzień zwłoki; kara 
umowna naliczana będzie maksymalnie przez 60 dni,  

3) zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego na podstawie ust. 2 poniżej – 

kara umowna w wysokości 100 zł 20,00 zł za każdy dzień zwłoki; kara umowna naliczana będzie 
maksymalnie przez 60 dni,  

4) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3 - kara umowna w wysokości 200 zł 50,00 zł za 
każdy dzień zwłoki; kara umowna naliczana będzie maksymalnie przez 60 dni.  

5) w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1-5,  

6) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa § 1 ust. 6 – kara umowa w wysokości 

100 zł,  

  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
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