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Bieruń, 23.09.2021 r. 
 

Nazwa firmy oraz adres Zamawiającego: 

Galen-Ortopedia Sp. z o.o. 

ul. Jerzego 6 

43-150 Bieruń 

 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

Dotyczy:         Zapytania ofertowego nr 7/2021/BioMiStem: 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na: 

Usługę, polegającą na wykonaniu badań RTG i MRI stawu kolanowego u pacjentów 

w badaniu klinicznym 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPROSZENIA, MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA 

 

 

Dnia 22.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby drogą mailową o następującej treści:  

„W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym zwracam się z prośbą o zmianę wzoru umowy 

stanowiącym załącznik nr 6, poprzez usunięcie zapisu §2 ust. 3 „W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu pacjentów na badania obrazowe do miejsc świadczenia usług 

Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, do rzeczywistego miejsca ich wykonania”. 

oraz 

„Ze względu na to, że zaproponowana w § 10 ust. 1 wysokość kar umownych jest rażąco wysoka, 

proponujemy następujące zmiany: 

pkt 1) – prosimy o usunięcie kary, 

pkt 2) – prosimy o dokonanie zmiany na zapis: „w razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – jednomiesięczne wynagrodzenie brutto, obliczone na 

podstawie średniej z 3 miesięcy przed rozwiązaniem umowy”. 
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pkt 3) – prosimy o dokonanie zmiany na zapis: „w razie uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w § 

9 lub § 11 – w wysokości 500,00 zł za każdym przypadek.” 

 

W odpowiedzi na prośbę Zamawiający publikuje zmieniony wzór umowy: Załącznik nr 6 – Wzór 

umowy, w którym dokonano następujących zmian: 

1. §2 ust. 3. Wykreślono sformułowanie: „W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

koszty dojazdu pacjentów na badania obrazowe z miejsc świadczenia usług Wykonawcy, o 

których mowa w ust. 2, do rzeczywistego miejsca ich wykonania.” 

2. §3 ust. 5. Zmieniono zapis z:  

„(…) z przedstawicielem Zamawiającego nowego terminu badania przypadającego w okresie 

kolejnych 3 dni licząc od pierwotnego terminu badania.”  

na zapis: 

„(…) z przedstawicielem Zamawiającego nowego terminu badania przypadającego w okresie 

kolejnych 3 dni roboczych licząc od pierwotnego terminu badania.”  

3. §4 ust. 6. Dodano analogiczny zapis jak w ww. punkcie 2. 

4. §9 zmieniono z zapisu: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści, warunków i postanowień 

niniejszej Umowy, a także wszelkich porozumień i uzgodnień podejmowanych w związku z jej 

negocjowaniem i wykonaniem.” 

Na zapis: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji 

związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.” 

5.  §10 ust. 1:  

pkt. 2) - zmieniono wysokość kary na kwotę 30 000 zł, 

pkt. 3) – zmieniono zapis z: 

„w razie uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w § 9 lub § 11 – w wysokości 10 000 zł za 

każdy przypadek” 

na zapis: 

„w razie uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w § 9 lub § 11 ust. 1 lub 2 – w wysokości 10 

000 zł za każdy przypadek.” 

6. §11:  
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a. ust. 1: dodano nazwę Sponsora badania klinicznego, tj. Uniwersytet Jagielloński w 

Krakowie. 

b. dodano ust. 2 o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiąże wszelkie osoby, którym będzie powierzał zadania związane z 

realizacją niniejszej Umowy do niewykorzystywania danych uzyskanych podczas wykonywania 

badań stanowiących Przedmiot Umowy do celów publikacyjnych bądź jakichkolwiek innych 

celów mogących pozostać w sprzeczności z założeniami bądź niweczyć cel projektu i badania 

klinicznego bez uzyskania w tym zakresie uprzedniej pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1.” 

Zamawiający informuje, iż zważywszy na charakter udzielonych wyjaśnień, nie dokonuje się 

zmian w terminie składania ofert.  

 


