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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę produktów leczniczych i siatek przepuklinowych

Oznaczenie sprawy: 39/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Mając  na  uwadze  zasady  miarkowania  i  proporcjonalności  kar  umownych  proszę  o  wyjaśnienie  czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: 
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?

2. Zmianę brzmienia § 5 ust. 1 wzoru umowy na następujące:
„Strony  ustalają,  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy 
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  dostarczenia  produktów  niezgodnie  z 

zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym 
w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 50 złotych, za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia  
produktów zgodnych z umową;

b) dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego 
miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym 
terminie  przedmiotu  umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci  na  żądanie  Odbiorcy karę 
umowną w wysokości 4,9 % wartości niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 8
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2 ust. 4 wzoru umowy na następujące:
„Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  konkretnego  zamówienia  wraz  z  fakturą  do  siedziby 
Odbiorcy, tj. dostarczy ć przedmiot zamówienia do Magazynu Medycznego poziom -1 w Budynku Głównym 
Szpitala, na własny koszt i ryzyko w następnym dniu roboczym od daty złożenia zamówienia. W przypadku, 
o którym mowa w pkt.  2 tego paragrafu dostawa nastąpi w terminie 24 godzin w dniu złożenia takiego  
zamówienia, liczonych od następnej godziny po godzinie, w której złożono takie zamówienie (zamówienia 
awaryjne). Fakturę uważa się  za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w 
dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni 
od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy – zamiast faktury – dokumentu WZ,  
zawierającego w szczególności cenę”.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 



Pytanie 9
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 4 ust. 5 wzoru umowy na następujące:
„Niezależnie  od  uprawnień  Odbiorcy  opisanych  powyżej,  w  przypadku  trzykrotnego  niedostarczenia 
przedmiotu umowy lub jego poszczególnej partii wolnego od wad w terminie 14 dni od daty złożenia przez 
Odbiorcę stosownego oświadczenia w przedmiocie żądania wymiany przedmiotu umowy, Odbiorca może 
odstąpić od Umowy bez dochowania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Uprawnienie to przysługuje 
Odbiorcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy”.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.12.2014 r.


