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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

Dotyczy przetargu na: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz roztworów do dializy 
do Apteki Szpitalnej. 

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 

(ZAPYTANIE NR 3)
Pytanie 1 – Pytanie do projektu umowy
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 3:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań umownych:
a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 
2 i § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie 
więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej lub niedostarczonej partii towaru
Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w 
trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej 
umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania 
umowy;
b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w 
wysokości 50 zł za każdy przypadek.
3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość 
żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części niniejszej umowy , o której mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Pytanie 2 – Pytanie do projektu umowy
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?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

        Z poważaniem

                         Z upoważnienia Dyrektora

              Katarzyna Jagiełło

                                                                                           Specjalista ds.
                                               Zamówień Publicznych  

                           

Otrzymują:

1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
2) A/a
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