
         Poznań, 22.01.2016r. 
 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-01/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę produktów leczniczych, płynów 
infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
 
Treść pytań jest następująca: 
 

1) Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez 
wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania 
rachunku bankowego Wykonawcy. 

      Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 

2) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1, 2: 
 1.Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem 

przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w § 3 ust. 2, 3, 
Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 2 % od wartości brutto 
niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak 
nie więcej niż 10% od wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu. 

 2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z 
winy Wykonawcy bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
3) W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 
dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami wzoru umowy. Termin rozpatrzenia reklamacji stanowi 
kryterium oceny ofert. Wykonawca sam musi zadeklarować o terminie rozpatrzenia 
reklamacji zgodnie z pkt 15.2. SIWZ. 
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