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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania                     
                                                                                        

Nr sprawy ZP/01/2022 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA LEKÓW, WYROBÓW MEDZYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pytanie do projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę 

kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej 

cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i 

obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które 

zostanie przesłane w formie pisemnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Pytanie do projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin 

zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

3. Pytanie do projektu umowy - §8 Kary umowne /pakiet nr 12/ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 

1) 5% wartości netto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy, obliczonej 

odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 – w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

2) 0,1% wartości netto Produktów niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6, 

obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 - za każdy 

dzień zwłoki; 
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3) 3) 0,1% wartości netto Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 5, obliczonej wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 - za 

każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zakresie naliczania kar 

umownych. Dotychczasowa treść § 8 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian. 
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