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                                                     Poznań,  dnia  16. 07. 2021r. 

Dz. Z. P. 18/ 21                                                              

Uczestnicy  postępowania 

prowadzonego  w  trybie  podstawowym  o wartości  zamówienia  poniżej   progu unijnego    
na dostawę mieszalnika i akcesoriów zużywalnych do mieszalnika oraz wagi elektronicznej na potrzeby Pracowni 

żywienia pozajelitowego. 
 

                                                   WYJAŚNIENIE  TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający na  

podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia  11 września 2019r  - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019r  poz. 2019 ze zm.) 

poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.                         

 Zestaw 1 

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 7 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw 

towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności? 

        Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

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? 

       Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu 

 

  3.   Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 

zapisów § 9 ust. 1 pkt. a-d:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

Dot. zał. nr 6 

a. za niedostarczenie  przedmiotu  umowy  w  terminie,  o  którym  mowa  w  § 2  ust. 3  w  wysokości  0,2%  wartości  brutto  

części przedmiotu umowy, którego zwłoka dotyczy  za  każdy  dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy, 

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

b. za odstąpienie//rozwiązanie/wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które  odpowiada  

Wykonawca  w  wysokości  10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, 

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy, 

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 
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d. za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w §  7  ust. 8 i 9   w  wysokości  0,1 % wartości 

brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy  za  każdy  dzień  opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

urządzenia, którego opóźnienie dotyczy . 

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

 dot. zał. nr 6a 

a. za niedostarczenie  przedmiotu  umowy  w  terminie,  o  którym  mowa  w  §  ust. 2  i ust. 3  w  wysokości  0,5%  wartości  
brutto  niedostarczonej partii zamówienia  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto niedostarczonej partii zamówienia   
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

b. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które  
odpowiada  Wykonawca  w  wysokości  10%  wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej  w  §  4 ust. 1. 
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

c. za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy 
faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części brutto umowy określonej  w  § 4 ust. 1. 
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w  § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego 
wezwania do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł. brutto za każde tego rodzaju zdarzenie. 
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

 4.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

       Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 

 Zestaw 2 

1. Dotyczy części nr 1: Czy w parametrach technicznych w punkcie 10 (0becność czujnika niedrożności linii końcowej) 
Zamawiający dopuszcza zintegrowany czujnik dla każdego kanału wykrywający niedrożność, co de facto jest spełnieniem 
na wyższym poziomie niż wymaganie Zamawiającego? 
Odp: Tak, zamawiający dopuszcza zintegrowany czujnik dla każdego kanału wykrywający niedrożność. 
 

2. Dotyczy części nr 1:  Czy w Tabeli 2 w Formularzu asortymentowo – cenowym w przypadku gdy Zestaw dzienny ( komplet 
wszystkich akcesoriów tj. linia główna, dreny do linii głównej, zestaw strzykawek) jałowych akcesoriów umożliwiający 
sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego przy użyciu urządzenia opisanego w tabeli 1 ( pkt 1 ) zawiera już w 
sobie Łącznik do linii głównej umożliwiający połączenie linii głównej z opakowaniem końcowym ( workiem typu Luer) 
kompatybilny z urządzeniem opisanym w części nr 1 (pkt 2 ) czyli zarówno pkt 1 jak i pkt 2 zawarte są w jednej pozycji 
Zamawiający zgodzi się na podanie ceny tylko w pozycji 1? 
Odp: Nie, zamawiający wymaga podania ceny z wyszczególnieniem obu pozycji, jak w Tabeli 2  w formularzu 
asortymentowo-cenowym, załączniku do SWZ. 
 

3. Dotyczy umowy dostawy oraz umowy dostawy urządzenia, § 5 ustęp 8 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
przesłanie faktur w formie elektronicznej, w formacie PDF? Prosimy o podanie adresu  poczty elektronicznej 
Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.  
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 
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4. Dotyczy umowy dostawy, § 9 ustęp 1 b), c) umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do 
ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z 
umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona. 
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 

 
5. Dotyczy umowy dostawy § 12 ust. 3: Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji jakościowej przez 

Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy 
kurierskiej bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia 
towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu. 
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