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Znak DZPiZ—380-5/2020

PytaniaWykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje,
iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy "Leków z programu iekowego - leczenie SM

- oraz innych leków”.
1. Wykonawca — dotyczy warunków umowy - Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy - [Z»Bltijf. nika nr 3 do

SIWZ], poprzez nadanie [par. 7 ust. 2B] następującego brzmienia: „Wykonawca zapłaci '/ umowne
Zamawiającemu za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową — w wysokości 10,00 zł, lic.. 'a kazde
rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niz 10% wa'ir'ci brutto

niedostarczonego w terminie towaru." Naliczanie kary umownej jako 100,00 zl za każde rozpoczęte 24 godziny
zwłoki jest właściwe dla umów wykonywanych jednorazowo, W przypadku umów realizowanych
częściami niezasadne jest obciążanie wykonawcy dokladnie taką samą kara za zwłokę w dostawie zamówienia
o dużej wartości, jak przy zamówieniu 0 bardzo niewielkiej wartości. Ponadto opóźnienie w realizacji części
zamówienia skutkować może naliczeniem kary przewyższającej wynagrodzenie wykonawcy z tytułu takiej dostawy,

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego [IV CSK 644/12] kara umowna równa bądź zbliżona do wartości
wynagrodzenia wykonawcy może być uznana za rażąco wygórowaną i podlega miarkowaniu. W celu uniknięcia

podpisywania umowy z postanowieniami, których treść może zostać w przyszłości zakwestionowana
przez sąd, prosimy o zmianę projektu umowy zgodnie z przesłaną propozycją.
Odpowiedź — Zamawiający informuje. iż par, 7 ust. ZB projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: "za

zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową — w wysokości 50,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny
zwłoki ponad termin określony w umowie. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie
towaru".

2. Wykonawca — Czy Zamawiający w par. 5.3 — 5.4 wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatki VAT, bez
konieczności wnioskowania o dokonanie zmiany i otrzymywania zgody Z iaWiającego?
W przypadku odmowy zgody powyższe zasady grożą Wykonawcy ra '. stratą,
Odpowiedź - Zamawiający pozostaje przy zapisach umowy w tym zakresie. Ponadto ZamaW|ają~.„ nt: imuję, iż

w projekcie umowy nie ma zapisów mówiących o braku zgody na powyższe w przypadku zmiany SUMA/lw podatku
vat. Należy to tylko udokumentować i uzasadnić

3, Wykonawca — Czy Zamawiający w par. 5.13 — 5.14 wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatki VAT, bez
konieczności wnioskowania o dokonanie zmiany i otrzymywania zgody Zan'landjąCegO?
W przypadku odmowy zgody powyższe zasady grożą Wykonawcy rażącą stratą.
Odpowiedź — Zamawiający pozostaje przy zapisach umowy w tym zakresie. Ponadto Zamawiający informUJę, iż

w projekcie umowy nie ma zapisów mówiących o braku zgody na powyższe w przypadku zmiany stawki podatku
vat. Należy to tylko udokumentować i uzasadnić

4. Wykonawca — Czy Zamawiający w par. 7.1.2.b, c,d zamiast kary kwotowej 1002i
wprowadzi karę procentową, np. 02% wartości opóźnionej dostawy?
Odpowiedź - Zamawiający informuje. iż par. 7.1.2b, projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: "za zwłokę
w dostawie towaru zgodnego z umową — w wysokości 50,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad
termin określony w umowie. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru".

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 20.02.2020 r.
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