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Dotyczy postępowania: ,,Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, hemodializy i gazów medycznych"

'\N związku zwniesieniem plania przez Wykonawców, ZamawiĄący przedsta\łia treść plania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodlie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku Prawo
zamówień publi cztlych (Dz. U . z 2019 r, poz. 2019 z późnielszymi zmianami).
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Lp. Pwanie Odpowiedź
1 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 usfug 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-

maiI Wykonawcy?

Zamalviający wyraża zgodę na
podstawie Ustawy z dnia O9.Iistopada
20ż8r (Dz. U. z 2020t. poz. 1666 z
póź. zmianami) o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz
pańnerstwie publiczno - prawnym
Adres email:
sekretariat@szpitalwrzesn ia.lrome. pl

Przed zawarciem umowy Wykonawca
wskaże swói adres email,

ż W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i

umoż]iwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji

wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu umowy 5 dniowego

terminu na rozpatrzenie reklamacji

Zamawiający modyfikuje zapis §7na :

,,Jeżeli dostarczony towar jest
wadliwy Wykonawca dostalczy towar
rłoln; od wad. Maksymalnie terrnin
dostarczenie towaru wolnego od wad
wynosi 3 dni,

3 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona

modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie

zapisów § 6 ust. l oraz ust. 7:

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony

obowiąąrwać będzie stosowanie kar umownych w
następuj ących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawtającemu kary umowne w
przypadku:

a) nievykonania całości lub części zamówienia w
terminie - w wysokości 0,02% kwoĘ brutto
niezrealizowanei cześci zamówienia. określonej

w § 4 ust. 3, za kńdy dzleń zwłoki, nie więcej
jednak niż 10% kwoĘ brutto niezrealizowanei
części zamówienia. określonej w § 4 ust. 3.

Zamawiający nie wyraża zgody



b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10oZ kwotv brutto niezrealizowanei
cześci zamówienia. wskazanej w § 4 ust. 3,

ż) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
stror' z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości l0olo kwotv brutto niezrealizowanei cześci
zamówienia. wskazanej w § 4 ust. 3, poza przypadkami

określonymi w art. 456 ustawy Prawo zamówień
publicznych,

4 Łącma wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony
nie może przekrocryć 107o wańości wvnagrodzenia brutto
niezrealizowanei cześci Zamówienia. o którym mowa w § 4 ust.
J.

Zamawlający nie wyraża zgody
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