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EZ.28.110.1451.17.EG                                                                                                                     Łódź, dnia  26.07.2017r. 

Numer sprawy: 110/ZP/17 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów 

farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

Odpowiedzi na pytania  

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze 

zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów farmaceutycznych dla 

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  

 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  

treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

Pytanie 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:    

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących  tytułów i w 

wysokościach:  

 

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z  przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i               uzasadnione 

wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części               umowy brutto; 

 

       c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie                     

       Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto  nie dostarczonej w                       

       terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak  nie więcej  niż 10%  wartości    

       brutto niedostarczonej partii towaru chyba że nie ponosi winy; 

        

       d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci         

       mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru  stanowiącego przedmiot reklamacji, za   
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       każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak nie  więcej niż 10% wartości  brutto reklamowanego   

       towaru – chyba, że nie ponosi winy 

 

       e/ za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 Wykonawca na                          

       pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowna w wysokości 0,5% wartości              

       niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak nie  więcej       

       niż 10% wartości  brutto niezrealizowanej części umowy brutto – chyba, że nie ponosi winy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  

 

          Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl

