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Dotycry postępowania: ,rZaklp i dostawa materiałów opatrunkowych, preparatów
derynfekryjnych i materiałów szewnych"
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Lp. Płtanie Odpowiedź
1. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu

ustęp 7 o tręści:
,,Ustęp 1 punkt 1 i ustęp 2paragrafu 6 obowiązują pod
warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystki e wystawione
przez Wykonawcę na tzecz Zamawiającego faktury w
tęrminie do ich opłacenia."
(Aby wykluczyć hipoteĘcznie sytuację, w której
Zamaw iaj ący ni e opłac a faktur, a możę równo cze śn i e
na|iczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca jużnie moze
nie mając zapłaĘ zatowar dostarczać dalej towaru, co
moze skutkować tym, że na końcu Zamawiający może
nawet za niedostarczanię towaru przez Wykonawcę z
przy czy n braku zapłaĘ za nie go pr zez Zamawi aj ące go
zostać obciĘony karą, w której to Wykonawcabędzie
winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą,
bo ten nie dostarcza towaru).
lub
o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustępu 7 o treści:
,, W przypadku n i e dotrzym ania przez Zamaw iaj ąc e go
terminu zapłaĘ faktury za dostarczony towar, Wykonawcy
przysfuguje prawo na|iczania odsetek ustawowych i
równocześnie przysługuj e mu prawo naliczania kar
umownych w wysokości 5Yo kwoty brutto określonej w § 4
ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w płatności, nie więcej
jednak niż l0oń kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3.

Zamawiający nie Wtaża zgo dy.

,,
Pakiet nr 15
Pozycja l - czy Zamawiający dopuści możliwość
zaoferowaniaprzylepca do mocowania kaniul w
opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczęnięm
zamawianych ilości tj. 840 opakowań - pozostałe
parametry zgodnie z SIW Z?

Zamaw iaj ący dopuszcza.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

§ystg.m ;, ,

zarządzania
§q.900]:?01§

: ] '. ,

:wwwś!v,com
lD ,§]05ó47698


