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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/7/08     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji do Projektu 
Umowy? 

1. § 2 ust. 3) Zamówienia będą składane w następujący sposób: 

• listem poleconym na adres:…………….., 

• faksem na numer:……………………….., 

2. § 2 ust. 4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować otrzymane zamówienie w termie 3 dni 
robocze od daty jego otrzymania. 

3. § 2 ust. 5) Produkty objęte jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć do siedziby Zamawiającego na swój koszt. 

4. § 3 ust. 5) W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje 
się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych – uzupełnienia ilości wyrobu  
w terminie 3 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną. 

5.  § 3 ust. 6) Jeżeli wykonawca nie uwzględni braków ilościowych lub wad jakościowych 
wymienionych w protokole, o którym w ust. 4 zobowiązany jest na piśmie przedstawić swoje 
stanowisko. 

6. § 4 ust. 2) Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1 nastąpi po otrzymaniu przez 
Zamawiającego dostawy, na rachunek banków Wykonawcy w fakturze, w terminie 30 dni od 
wystawienia faktury, z tym że data wystawienia faktury nie może być wcześniej niż data 
dostawy której faktura dotyczy. 

7. § 5 ust. 1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 4 albo dostarczy go w terminie, ale materiały objęte jednostkowym 
zamówieniem posiadają wady lub braki, o których mowa w § 3 ust. 4, wówczas Zamawiający 
może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % (dwie dziesiątych procent) 
wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.  

8. § 2 ust. 2) Każda ze stron umowy może naliczyć drugiej karę umowną w wysokości 10% 
(dziesięć procent) wartości niezrealizowanej części zamówienia, jeżeli rozwiązanie umowy 
nastąpi z przyczyn zawinionych prze druga stronę. 

9.  § 6 ust. 1) Wykonawca dwa razy pod rząd z własnej wyłącznej winy nie dostarczył wyrobów 
objętych jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w § 2 ust. 4, przy czym 
opóźnienie w dostawie wyniosło nie więcej niż 7 dni lub dostarczył go w tym terminie, ale 
wyrób ten posiada wady lub braki, o których mowa w § 3 ust. 4 lub 5 

10.  § 10 ust. 1) Strony zobowiązują się załatwić spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy 
polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w ciągu 
jednego miesiąca od wystąpienia spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może podać 
spór po rozstrzygnięcie sądu powszechnego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienione zmiany w projekcie umowy. 

 
 
 



  

 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Projektu Umowy? 

1. § 5 ust. 3) Z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawi zamówień publicznych Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia ,  
o którym mowa w  § 1 ust. 3 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 
udokumentowanych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Wykonawcy umowy,  
a za których powstanie ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

(UWAGA: - wykreślenie tego ustępu jest zasadne w sytuacji zgody Zamawiającego na 
modyfikację ustępu nr 2 niniejszego paragrafu). 

2. § 5 ust. 4) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. § 6 ust. 1) (…) 

a. zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa 
wykonawcy, 

4. § 6 ust. 5) Wypowiedzenie umowy nie zwalnia wykonawcy, aż do końca biegu terminu 
wypowiedzenia od dokonywania proporcjonalnych dostaw towaru zamówionego przez 
Zamawiającego na podstawie jednostkowych zamówień przed złożeniem lub otrzymaniem 
przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 

5. § 5) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
niniejszej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wyżej wymienionych paragrafów z projektu 
umowy. 

 

 

 
 

 
Z poważaniem 

        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska 
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