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DZP. 2612.13.2021                                                                                       Wałcz,  dnia 29 lipca 2021 r. 

     
 
                  Do wiadomości uczestników postępowania  
     

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu  informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących 
prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem DZP. 2612.13.2021 „Dostawa soczewek, 
zestawów i akcesoriów do operacji ocznych”.  
 
1. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości 
przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie” 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:  Faktyczna ilość 
zamawianego asortymentu zależna będzie od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków 
Zamawiającego, przy czym minimalna wielkość realizacji zamówienia została określona na poziomie 80% 
przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę 
kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. 
Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków  
z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane  
w formie pisemnej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków  z wzoru Umowy na bank 
kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy. 
 
   
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za faktury VAT do 30 dni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności za faktury  do 30 dni. 
 
 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin 
zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
5. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1, lit. a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 
1% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie  
w terminie określonym w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to 
uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 9 niniejszej umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża  zgody na zmniejszenie kar umownych do 1% wartości brutto 
niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej dostawie w terminie 
określonym w § 2 ust. 3 lub § 2 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
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6. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1, lit. b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  
w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 2 do 
umowy lub odpowiednio w wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto całości umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych do wysokości 1% wartości 
brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 2 do umowy lub odpowiednio do 
wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto całości umowy. 
 
 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w wysokości do 1% wartości brutto towaru 
niedostarczonego w wyznaczonym terminie, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3  
w przypadku uznanej reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego 
wynikających z § 2 ust. 9 niniejszej umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych w wysokości do 1% wartości 
brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
 
 
8. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 1, lit. d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych 
gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją 
zakończy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 1% wartości 
brutto niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy lub odpowiednio  
w wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto całości umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża  zgody na zmniejszenie kar umownych gdy Wykonawca lub 
Zamawiający odstąpi od danej części umowy lub całości umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - do wysokości 1% wartości brutto 
niezrealizowanej danej części umowy określonej w załączniku nr 1 do umowy lub odpowiednio do 
wysokości 1% niezrealizowanej wartości brutto całości umowy. 
 
 
 
9. Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  
w przypadku gdy: strony wprowadzają limit maksymalny wysokości naliczonych kar umownych,  
z jakiegokolwiek tytułu do wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 
Umowy. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych w przypadku gdy: strony 
wprowadzają limit maksymalny wysokości naliczonych kar umownych, z jakiegokolwiek tytułu do 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

 
 

w 

……………………………………………………………………………………… 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu 

 

Wyk. 
Paulina Szagun 
30.07.2021 r.  

k.: 47 28 


