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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku 25,  sygnat. Postępowania : ZP-22-151UN 
 
                  
 W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień: 
 
1) W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9b projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,… od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego” na ,,…od dnia 
uznania reklamacji”. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 
2) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2: 
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub 

braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9 b niniejszej umowy 

Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto nie 

dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonego przedmiotu umowy . W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki 

w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a 

Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą 

niedostarczone dokumenty za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, jednak nie więcej 

niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty . 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości 

brutto umowy określonej w § 3 pkt 1. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
3) 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 określił  możliwość przekazywan ia faktur droga 

elektroniczną w §5 pkt.5 umowy. 
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