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SPZOZ-ZP/12D/2022                Kępno, dnia  29.04.2022r.  
  Otrzymują:                                                                                    
- strona zamawiającego: www.szpital.kepno.pl 
- Uczestnicy zapytania ofertowego 

 

Dotyczy: 
Zapytania ofertowego  pn. „Dostawa KONCENTRATÓW – składnik kwaśny i zasadowy dla Stacji Dializ   
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” – oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/12D/2022. 
 
 

Zamawiający – Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kępnie udziela odpowiedzi na 
pytania zadane do treści  zapytania ofertowego j.w.: 
PYTANIE  NR  1                                                                          
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji  postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne jak niżej: 

1.1. Za niezrealizowanie w terminie określonym w § 3 pkt. 3, dostawy częściowej ustala się karę umowne 
w wysokości 0,3 % wartości brutto danej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia 
zrealizowania dostawy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na podstawie § 7 pkt. 1.2 
niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia. 
Kwota odpowiadająca wysokości naliczonych kar umownych może zostać potrącona z zobowiązań 
Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

1.2. W przypadku 3 – krotnego nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie do 2 dni roboczych, licząc 
od dnia otrzymania zamówienia, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, obciążając Wykonawcę karą umowną w wysokości 2,5% wartości brutto całości 
zamówienia pozostałego do realizacji. 

Odpowiedź: zamawiający dokonał zmian zapisów we wzorze umowy.  
 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki 
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: zamawiający dokonał zmian zapisów we wzorze umowy.  
 

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, 
duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku 
elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów 

poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: zamawiający dokonał zmian zapisów we wzorze umowy.  
 

4. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 5 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do 
wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania 
przez niego płatności?  Odpowiedź: zgodnie  z zapisem we wzorze umowy. 
 

5. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji.       Odpowiedź: brak w projekcie umowy - § 9 ust. 3  
Powyższe zmiany są integralną częścią zapytania ofertowego i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących 
udział w w/w  zapytaniu.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 
  
      Podpisano:   Dyrektor SPZOZ w Kępnie 

       /-/Beata Andrzejewska 
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