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                         Wykonawcy 

 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

pieluchomajtek dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- drugie postępowanie , nr postępowania 
8/VI/2020 

 
 

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.06.2020r. wpłynęły pytania dotyczące 
przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę paragrafu 7 w następujący sposób : 
§ 7 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności za 
które odpowiada Wykonawca; 
b) w wysokości 0,1 % wartości zamówienia niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
c) w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przekroczy 7 dni kalendarzowych Zamawiający może naliczyć karę umowną w 
wysokości 5% wartości zamówienia niedostarczonego w terminie, za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia, lub 
obciążyć Wykonawcę kosztami i różnicą ceny towaru zamawianego, w związku z koniecznością zamówienia towaru u innego 
Dostawcy. Przy czym wysokość kary za opóźnienie nie może przekroczyć wartości zamówienia niezrealizowanego w 
terminie. 
d) w wysokości 1 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w 
okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
poszczególnych wad; 
e) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie, 
jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda 
przewyższa wysokość kar umownych. 
4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez 
Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie jest także upoważniony 
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego do dokonania przekazu ani poręczenia wierzytelnościami wynikającymi z 
niniejszej umowy. 
5. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu 
jej zapłaty. 
6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź:         
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                     Z poważaniem      

    
         Prezes Zarządu 
        Marcin Misiewicz 

 
1. kopia 1a/a, 
2. wykonawcy składający pytania, 
3. strona internetowa Zamawiającego 


