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SzP.ZP.271.103-2.19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: sprzedaż i dostawa produktów leczniczych niezbędnych do programów lekowych realizowanych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.103.19
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy:
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w
zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. a), b), e):
1.
Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
a)
za nieterminowe dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
niezrealizowanej w terminie części dostawy,
b)
za opóźnienie w usunięciu wad w dostarczonym towarze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości
0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru,
e)
za opóźnienie w wystawieniu faktury korygującej o której mowa § 5 pkt. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia objętego daną fakturą korygującą za każdy dzień opóźnienia,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia objętego daną fakturą korygującą.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

