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WSZYSCY 

 

 
dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na 

sukcesywną dostawę rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych 

 

 

W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.09.2017 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

I. Dotyczy Zaproszenia, 2. Przedmiot zamówienia, ppkt 7, Pakiet nr 5: 

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznego” i usunięcie możliwości zgłaszania zleceń 

telefonicznie.  Wskazana forma jest nieodpowiednia z uwagi na brak możliwości po 

stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności zarówno składanych zleceń, jak i samej 

osoby zlecającej. 

Odp.: Bez zmian. 

II. Dotyczy Zaproszenia, Załącznik nr 5 – Projekt umowy, Pakiet nr 5: 

1) §1 ust. 12: Czy Zmawiający wyrazi zgodę, aby termin przystąpienia Wykonawcy 

do usuwania wadliwej pracy aparatu – w przypadku napraw o wartości do 

5 000,00 zł, liczony był w dniach roboczych? 

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu poprzez dodanie zwrotu „48 godzin 

w dni robocze”. 

Odp.: Bez zmian. 

2) §5 ust. 5:  Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:  

„zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 

2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” 

Odp. Postanowienie otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieterminowej zapłaty 

faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w 

transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 684).” 

3) §6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zobowiązał się do 

usunięcia wady wynikającej z nienależytego wykonania naprawy w terminie 4 dni 

roboczych? 

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu poprzez dodanie zwrotu „4 dni 

roboczych”. 

Odp. Tak. Zamawiający doda słowo „roboczych” do projektu umowy. 



4) §7 ust. 2: Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy dzień opóźnienia z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 

Wykonawca wskazuje, iż kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. 

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy 

to od jego należytej staranności. 

5) §7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia Projektu umowy poprzez dodanie 

zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §4 ust. 3 niniejszej 

umowy”. 

Odp. Bez zmian. 
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