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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/312/2017

Bolesławiec, dnia 12 września 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 9/leki/17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 10 ust. 1:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,2 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,4 % wartości brutto nie
dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni, to
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i
zastosowania kary wynikającej z zapisu § 10 ust. 1 lit. c). Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% od wartości brutto reklamowanego towaru za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,4 % wartości brutto
reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia, 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.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 10 ust. 1 ppkt. a, b, c.
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