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NZ/399/2022                                                                                                    Jelenia Góra, dnia 07.04.2022 r. 

                                                             

 DO WYKONAWCÓW 
 

 

„Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Bloku Neurochirurgii” NR 

REFERENCYJNY: ZP/PN/02/01/2022 PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: NUMER 

OGŁOSZENIA 2022/S 047-121542 Z DNIA 08.03.2022 R. 

           

        Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

 

ZESTAW 1: 
  
Pytanie nr 1 

Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy? 

 

Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostawy towaru do 15:00 w dni robocze? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 3 

 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 

treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy.”?    

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 

wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania od 

umowy, które są niekorzystne dla obu stron.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych (§ 6) w następujący sposób: 

W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie 

Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości netto nie 

zrealizowanej w terminie części dostawy. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części Umowy” 

Odpowiedź: Kary umowne zgodne z pzp oraz kc. 
 

Pytanie nr 4 

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następujących pkt: 

 

„A/ Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez 

osoby uprawnione adres mailowy.” 

Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy. 

 

„B/Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto 

Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź: A/ Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z pytaniem nr 2 zestaw nr 2. Adres 

mailowy Zamawiającego: fakturyapteka@spzoz.jgora.pl. 

B/ Zgodnie z SWZ. 

 

 

 

 

 

ZESTAW 2: 
 

 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 

6 ust. 3, 4 wzoru umowy:  
 

3. W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego 

asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za 

każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50 zł 

dziennie, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy. 
 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, nie 

mniej jednak aniżeli 2% wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za 

opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie. 
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Odpowiedź: Kary umowne zgodne z pzp oraz kc. 

 

 

Pytanie nr 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: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy o w/w zapis w § 3 pkt 2.3 

projektu umowy dostawy i § 3 pkt 6c projektu umowy dostawy „mini bank”. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 7 poprzez zamianę  słów 

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

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie umowy j/w. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §4 ust. 12 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do 

wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu 

uregulowania przez niego płatności? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniejszych 

odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą 

wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                  

 

Z poważaniem 
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