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WYKONAWCY 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: Dostawę implantów 
do osteosyntezy na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.(nr sprawy 56/2020) 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), 
zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez 
Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania  (dot. § 2 ust. 
2) oraz udostępnienia (dot. § 2 ust. 3), których wzory przesyłamy w załączeniu? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów 
z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust. 2) 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 3 
Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego 
terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 4 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji oraz zmianę słów „…od dnia otrzymania reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 5 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 :  
2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy 
do Zamawiającego w terminie określonym w § 5 ust. 4 i w § 5 ust. 6 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną 
w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego). Za niedostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający uznaję również zakup 
interwencyjny, o którym mowa w § 9 niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, jednak nie więcej 
niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy. 
3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu w dostawach częściowych 
asortymentu pozbawionego wad jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
zareklamowanego asortymentu. 
4. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy do Zamawiającego w  terminie 
określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy bezpłatnego depozytu, o którym jest   mowa w § 2 ust.2, 
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zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego   depozytu za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto  niedostarczonej części depozytu. 
5. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy do Zamawiającego w terminie określonym 
w § 5 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy instrumentarium, o którym jest mowa   § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,02 % wartości brutto  opóźnionego w dostarczeniu instrumentarium, za każdą 
rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie 
instrumentarium. 
6. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany instrumentarium, o którym jest 
mowa w § 2 ust. 3 w terminie określonym w § 7 ust. 13 niniejszej Umowy, zapłaci  karę umowną w wysokości 
0,02 % wartości brutto niewymienionego w terminie  instrumentarium, za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia., jednak nie więcej niż 10%  wartości brutto niewymienionego w terminie instrumentarium. 
7. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona przeszkolenia personelu Zamawiającego, 
o którym jest mowa w § 2 ust. 7 w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy, zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,02 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy. 
9. W przypadku podzielenia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Umowy, bez  Zgody 
Kierownika Apteki Zakładowej lub wystawienia tego samego dnia więcej niż jednej   faktury danego dnia na ten 
sam asortyment znajdujący się w zamówieniu, o którym mowa w §  5 ust. 3 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 50 zł brutto za każde  stwierdzone naruszenie zapisów Umowy, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto  podzielonego zamówienia lub faktury wystawionej 
kilkakrotnie tego samego dnia na ten  sam asortyment. 
10. W razie niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 10 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy do której brakuje dokumentów. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 

 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dołęgowska 


