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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego oraz środków kontrastowych 

dla pracowni diagnostyki obrazowej 

SR/XV-270-4-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego oraz środków kontrastowych 

dla pracowni diagnostyki obrazowej. 
 

PYTANIE: 

pytania do wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ 

 

1. Do treści §3 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisów niniejszego paragrafu (po słowie 

„UWAGA”) w ten sposób, aby brzmiał on: „…wymaga złożenia po zawarciu umowy 

oświadczenia przez Wykonawcę CZY zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne.”. 

2. Do treści §6 ust. 1 lit. a) oraz b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 

10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy? 

3. Do treści §6 ust. 1 lit. e) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 

w razie rażącego naruszenia postanowień umowy w wysokości 10% wartości brutto 

niewykonanej części umowy? 

4. Do treści §6 ust. 1 lit. f) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy w wysokości 

10% wartości brutto niewykonanej części umowy? 

5. Do treści §7 ust. 2 zdanie pierwsze wzoru umowy. Prosimy o dodanie do zdania pierwszego w §7 

ust. 2 słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania 

się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Nie. 

Ad. 3. Nie. 

Ad. 4. Nie. 

Ad. 5. Nie. 

 

PYTANIE: 

pytania do wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 

 

1. Do treści §3 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisów niniejszego paragrafu (po słowie 

„UWAGA”) w ten sposób, aby brzmiał on: „…wymaga złożenia po zawarciu umowy 

oświadczenia przez Wykonawcę CZY zamierza przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne.”.  
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2. Do treści §6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej 

części zamówienia dziennie?  

3. Do treści §6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% 

wartości niezrealizowanej części umowy?  

4. Do treści §7 ust. 2 zdanie pierwsze wzoru umowy. Prosimy o dodanie do zdania pierwszego w §7 

ust. 2 słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania 

się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Nie. 

Ad. 3. Nie. 

Ad. 4. Nie. 

 

 


