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Puszczykowo, dnia 16 stycznia 2018 r.  
 
Szp.12/36/2/17 
  
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: 

 
Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym lub Szpitalem, działając 
na podstawie uregulowań wskazanych w Rodz. XII Ogłoszenia o zamówieniu, udziela odpowiedzi na zapytanie 
dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu, skierowane do Zamawiającego w dniu 8 stycznia 2018 r. 
 
 
Pytanie 1 
Zamawiający w § 12 ust. 1 pkt. 4 umowy określił wysokość kary umownej w przypadku utraty uprawnień do 
stosowania odpisu na PFRON w wysokości 35% kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust. 2 wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej równej odpisowi. 
Czy w przypadku jeżeli Wykonawca w danym miesiącu udzieli Zamawiającemu odpis na PFRON w wysokości 
mniejszej niż 35% to kara umowna będzie różnicą pomiędzy 35% odpisem a odpisem rzeczywistym, czy bez 
względu na wielkość odpisu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary równej odpisowi? 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie uregulowań wskazanych w Rodz. XII Ogłoszenia  
o zamówieniu (dalej Ogłoszenie) modyfikuje treść Ogłoszenia – wzoru umowy (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia)  
w taki sposób, iż: 
 
1. ustala treść § 9 ust. 10 w następującym brzmieniu: 

 
„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za podanie nieprawdziwych, 

niepełnych lub wadliwych informacji mających wpływ na obowiązki lub uprawnienia Zamawiającego do 

obniżenia składki na PFRON. Wykonawca zobowiązuje się do wyrównania szkody Zamawiającego w pełnej 

wysokości w sytuacji ustalenia obowiązku zapłaty przez Zamawiającego większej składki na PFRON lub 

nałożenia kar lub innych należności z tego tytułu na Zamawiającego przez właściwe organy. Powyższe 

oznacza, że jeżeli Wykonawca w danym miesiącu udzieli Zamawiającemu odpisu, o którym mowa w ust. 9 

w wysokości mniejszej niż wskazana w ust. 9, Wykonawca obowiązany jest w pierwszym rzędzie do 

wyrównania szkody Zamawiającemu w wysokości brakującej części odpisu, a nadto, w przypadku nałożenia 

kar lub innych należności przez właściwe organy do dalszego, pełnego wyrównania szkody.” 
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2. ustala treść § 12 ust. 1 pkt 4 w następującym brzmieniu: 
 
„w przypadku utraty uprawnień do stosowania odpisu na PFRON, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej równej odpisowi, o którym mowa w § 9 ust. 9 - za każdy miesiąc obowiązywania 

Umowy, w którym Wykonawca nie posiadał uprawnień do stosowania odpisu na PFRON,” 

 
 
 
 
 
 


