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Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu 17/2014/DZP/PN

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

1.  Czy w  § 3 ust 4 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności  za fakturę liczonego od daty
wystawienia faktury?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

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

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne  w
następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) W wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) W wysokości 1% wartości brutto produktów/wyrobów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów/wyrobów nie dostarczonych w terminie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  ilościowych  przedmiotu  umowy,  ale  nie  określił  ich
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden
sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust 2, w zw. z art. 144
ust 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z
§ 1 ust.12.4  projektu Umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od ww. zapisów.

5. Do §5 ust.1 pkt 1) ppkt b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w
wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Do treści §6  projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552
k.c.:  "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

            Z poważaniem
                                                                                            
       Dyrektor 

     dr n. med. Norbert Prudel


