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Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

na
Dostawę narzędzi chirurgicznych

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2021

W związku z  wniesieniem pytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  pytań  i  udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i  umożliwienia  Zleceniobiorcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3.3.5 projektu umowy – 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2
„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie
faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt,  a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie
pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail,  ze wskazanych w umowie
adresów poczty e-mail Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 3
„Czy w celu  miarkowania  kar  umownych  Zleceniodawca  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7.1: 
7.1.  Strony  ustalają,  że  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  niniejszej  umowy
w  określonych  poniżej  przypadkach  będą  miały  prawo  naliczenia  kar  umownych  z  następujących
tytułów: 
7.1.1. w razie zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy lub dostarczeniu Przedmiotu Umowy niezgodnie
z  zamówieniem  Wykonawca  zapłaci  na  żądanie  Zamawiającego  karę  umowną  w  wysokości  0,2%
wartości  ceny  brutto  niedostarczonego  w  terminie/niezgodnego  z  zamówieniem,  za  każdy  dzień
zwłoki, z tym że kara ta nie może przekroczyć 10% wartości ceny; 
7.1.2. w razie zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji w tym
tych, o których mowa w ustępie 6.2.2. niniejszej umowy w ciągu 2 dni robocze od daty złożenia przez
Zamawiającego  stosownego  zawiadomienia  Wykonawca  zapłaci  na  żądanie  Zamawiającego  karę
umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niewykonanych w terminie obowiązków z tytuły rękojmi
lub gwarancji , za każdy dzień zwłoki, z tym że kara ta nie może przekroczyć 10% wartości ceny; 
7.1.3. w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, 
w  przypadku  opisanym w treści  tej  umowy oraz  w  przypadkach  opisanych  w  Kodeksie  cywilnym,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pkt 7.1.2. otrzymuje brzmienie:



„w razie zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji w tym tych,
o których mowa w ustępie 6.2.2. niniejszej umowy w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia przez
Zamawiającego  stosownego  zawiadomienia  Wykonawca  zapłaci  na  żądanie  Zamawiającego  karę
umowną w wysokości 0,2% wartości ceny brutto, za każdy dzień zwłoki;”

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 22.06.2021 r.
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