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SzNSPZOZ. N-ZP-372-6/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę 
produktów leczniczych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie  1:  Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5?
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 0.01% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka 
– za  każdy  dzień zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu  obowiązków 
przewidzianych w  §5  w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w  § 4 
ust.  l  umowy wynosi do 2000  zł,  jednak nie  więcej  niż 10%  wartości  brutto 
przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka?

2) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka – 
za  każdy  dzień zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu  obowiązków 
przewidzianych  w  § 5  w  przypadku,  gdy  wartość wynagrodzenia  określonego  w 
§ 4 ust. l umowy wynosi powyżej 2000 zł do 10 000 zł, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka?

3) w wysokości 0,03% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka 
– za  każdy  dzień zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu  obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 
ust, - umowy wynosi powyżej  10 000 zł do 50 000 zł, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka?

4) w wysokości 0,04% wartości  brutto przedmiotu  umowy, którego dotyczy zwłoka 
za  każdy  dzień zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu  obowiązków 
przewidzianych w § 5 w przypadku, gdy wartość wynagrodzenia określonego w § 4 
ust. l umowy wynosi powyżej  50 000  zł,  jednak nie  więcej  niż 10%  wartości 
brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka.

             5) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w razie odstąpienia od  
                 umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które 
                 odpowiada?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2: Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP Zamawiający 
dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
-  w  przypadku  zakończenia  produkcji  lub  wycofania  z  rynku  wyrobu  będącego  przedmiotem 
zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po 
cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
Odpowiedź:  Zamawiający w § 10 ust. 2 projektu umowy oraz  w punkcie 18.10 dodaje podpunkt 
5  w następującym brzmieniu:
„5) w przypadku zakończenia  produkcji  lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem 
zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po 
cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.”

Pytanie 4:  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 
sprawdzenia  zasadności  reklamacji  wnosimy  o  wprowadzenie  w  par.  5  ust.  l  projektu  umowy 
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.


