Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/175/2017

Bolesławiec, dnia 24 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 4
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 8 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego
bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 7 dni od zawiadomienia. Towar
niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z ust. 1 i/lub 2 Wykonawca zobowiązany jest
wymienić na własny koszt w terminie 5 dni od daty powiadomienia go o tym fakcie. Termin załatwienia reklamacji
będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.”
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 9 ust. 1:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,75 % wartości brutto nie
dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
nie dostarczonej w terminie partii towaru. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z
zapisu w § 10 pkt. 1 pkt. c).
b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni i 0,75% wartości brutto wartości
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brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto reklamowanego towaru.
c) odstąpienie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 4 ust. 2.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 9 ust. 1 pkt. a), b) i c).

Z poważaniem

