
Świętochłowice, dn. 23.06.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  dostawy  pianki  myjąco-pielęgnującej  dla  pacjentów  Zakładu  Opiekuńczo-
Leczniczego  w Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach  sp.  z  o.o.;  znak  sprawy
18/ZA/17

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  udziela  odpowiedzi  na
następujące pytania:

Pytanie 1
Pytanie 1 -  Czy Zamawiający dopuści piankę myjąco-pielęgnującą o pojemności 400ml z
przeliczeniem podanych ilości na 600op.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać ma w dni robocze?

Odp.: Tak, bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać ma w dni robocze.

Pytanie 3
Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, za dni robocze uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 4
Czy  do  obowiązków  osoby  dostarczającej  towar  należeć  będzie  tylko  wyładowanie,
wniesienie i ustawienie w wyznaczonym miejscu?

Odp.:  Tak, do obowiązków osoby dostarczającej towar należeć będzie tylko wyładowanie,
wniesienie i ustawienie w wyznaczonym miejscu.
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Pytanie 5
Zważywszy na  § 2 ust. 8 projektu umowy, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie
zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp.:  W  trakcie  trwania  ostatniej  umowy  Zamawiający  zamawiał  min.  32  szt.  pianki
miesięcznie.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna zapisana w § 5 ust. 1 naliczana była od
niezrealizowanej wartości umowy?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 7
Czy Zamawiający zgodzi się zapisać, aby kara umowna określona w § 5 ust. 2 naliczana była
od wartości dostawy niezrealizowanej w terminie? Naliczanie kary od wartości umowy za
niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie może doprowadzić do sytuacji, w której
wartość kar umownych przekroczy wartość zamówienia i kara może zostać uznana za rażąco
wysoką w rozumieniu przepisów KC. 

Odp.: Zamawiający informuje, że kara za niedostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie
regulowana  jest  w  §5  ust.  1  ppkd  d),  który  brzmi:  „w  wysokości  10%  wartości
zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia lub
opóźnienia  w  wymianie  przedmiotu  zamówienia  na  wolny  od  wad,  czy  też
uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie  umowy”. §5 ust.  2
mówi o realizacji zapłaty kar umownych.

Pytanie 8
Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w § 5 ust. 2 słowo „opóźnienie” słowem zwłoki?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 9
Czy Zamawiający zgadza się, aby numer umowy umieszczany był na załączniku do faktury, a
nie na fakturze? (dot. § 3 ust. 4).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 10
Czy Zamawiający zgadza się, aby termin na rozpatrzenie reklamacji wynosił 5 dni (dot. §4
ust. 1).

Odp.: Zgodnie z SWKO
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