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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2019 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku 

 dla   SPZOZ Sanok 

 
CZĘŚĆ II 

   
DOTYCZY  wzoru umowy  

 
 
 * Pytanie nr 1 -  dot. wzoru umowy § 2 ust. 3 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Zamawiający zastrzega sobie realizację zamawianego asortymentu na podstawie osobno 
składanych zamówień, przy czym zamawiane ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego 
mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 1, w zależności od 
aktualnego zapotrzebowania, na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że 
niewykorzystany limit nie przekroczy 20%”? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

* Pytanie nr 2 -  dot. wzoru umowy § 2 ust. 4 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„…, w terminie (max 5 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

* Pytanie nr 3 -  dot. wzoru umowy § 3 ust. 1 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

* Pytanie nr 4 -  dot. wzoru umowy  § 3 ust. 2 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem 
Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.  
Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu oraz po wcześniejszym pisemnym 
wezwaniu do należytej realizacji umowy Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości 
i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do 
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę”? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 5 -  dot. wzoru umowy § 3 ust. 4 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 2%? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

* Pytanie nr 6 -  dot. wzoru umowy § 3 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„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 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 7 -  dot. wzoru umowy § 3 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w 
ust. 5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając 
Wykonawcę różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, 
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 8 -  dot. wzoru umowy § 3 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego 
towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 
umowy”? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 9 -  dot. wzoru umowy § 3 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 10 -  dot. wzoru umowy § 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:  
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w 
płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności 
wskazanego na fakturze”? 
 Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 11 -  dot. wzoru umowy § 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o 
wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto 
nr................................................................................... w terminie 60 dni od daty wystawienia 
faktury. Faktura zostanie dostarczona przez Wykonawcę wraz z dostawą zamawianego 
towaru”? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

* Pytanie nr 12 -  dot. wzoru umowy § 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”? 
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 

 
 Z poważaniem 


