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O D P O W I E D Z I 

Na pytania w sprawie SWZ 

 

Dotyczy postępowania pt.:  

Zaopatrzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w preparaty do żywienia pozajelitowego 

 

 

Zamawiający przedkłada odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści 

specyfikacji. 

 

Pytanie 1: 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

2) w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia w dostawie danej partii towaru z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w 

terminie przedmiotu umowy 
3) w wysokości 0,5% ceny brutto asortymentu wadliwego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

w przypadku  opóźnienia w dostawie asortymentu wolnego od wad w miejsce wadliwego, przy 

usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji reklamowanego przedmiotu 

umowy, liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 

%wwartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy 
Odpowiedź – Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2: 
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 – Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 3: 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 2 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź – Zgodnie z SWZ. 

 

 

mailto:szpitalbiala@pro.onet.pl

