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O D P O W I E D Z I 
na pytania w sprawie SIWZ 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" 
 
Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 4 ust. 2 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów 

podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? 

             Odpowiedź: zamawiający uznaje, że obecne zapisy SIWZ dopuszczają taką możliwość. 

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1: 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

 

b) w wysokości 2% wartości brutto zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości  brutto zamówienia nie 

dostarczonego w terminie; 

 

c) w wysokości 2 % wartości brutto reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, jednak nie 

więcej niż 10% wartości  brutto reklamowanego towaru. 

 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody. 

 


