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dot. postępowania na dostawę produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp (nr sprawy: 
DZPUCK.262.022.2020) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawa Zamawiający w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dotyczących 
w/w postępowania udziela następujących wyjaśnień:  
 

Pytanie 1: Dotyczy §5 umowy.  ZASADY PŁATNOŚCI. Czy Zamawiający wyrazi zgodę modyfikację i  na dodanie 
zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zbiorczych dokumentujących wartość zamówień 
zrealizowanych w ramach jednego miesiąca kalendarzowego odrębnie na łączną wartość dostaw produktów i  
łączną wartość usług transportowych. Wykonawca wystawi faktury zbiorcze w ostatnim dniu roboczym każdego 
miesiąca rozliczeniowego.” 

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający zmienia we Wzorze umowy dostawy (Załącznik nr 4 do SIWZ) §5 ust. 1 na: 

1. Zapłata należności z tytułu wykonanych dostaw przedmiotu umowy następować będzie w formie 
przelewu na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………………………. za każdą dostawę 
częściową oraz czynsz dzierżawny. Zamawiający dopuszcza również wystawianie przez Wykonawcę faktur 
zbiorczych dokumentujących wartość zamówień zrealizowanych w ramach jednego miesiąca 
kalendarzowego, wystawianych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca rozliczeniowego. Zapłata 
należności nastąpi w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.  
 

Pytanie 2: Dotyczy § 9 ustęp 1 punkt a) oraz b) umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy 
do ustalenia wysokości kary umownej wartość dostawy częściowej? Kara naliczana od całkowitej wartości umowy 
w przypadku dostaw o niskiej wartości jest nieproporcjonalnie wysoka. 
 

Pytanie 3: Dotyczy § 9 ustęp 1 punkt a oraz b umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie minimalnej 
wysokości kary na 50 zł? Kara nie mniej niż 150 zł w przypadku dostaw o niskiej wartości jest nieproporcjonalnie 
wysoka. 
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Odpowiedź na pytania 2 i 3: Zamawiający zmienia we Wzorze umowy dostawy (Załącznik nr 4 do SIWZ) § 8 ustęp 
1 punkt a) oraz punkt b) na: 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku: 
a) opóźnień w dostawach, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 1% wartości zamówienia  
częściowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 1000,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia. 
b) przekroczenia terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad (§ 7 umowy) - w 
wysokości 1% wartości zamówienia częściowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie mniej 
niż 50 zł i nie więcej niż 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 
 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający na  podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia SIWZ: 

 Poprzez zmianę zapisów w Załączniku nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) oraz wymianę powyższego załącznika na 
nowy i zamieszczenie go na stronie internetowej pod nazwą: „Załącznik nr 4 - Wzór umowy po zmianie”. 

 

 

 

 

 


