
Namysłowskie Centrum Zdrowia 
Spółka Akcyjna 
ul. Oleśnicka 4 

46-100 Namysłów 
Namysłów, dnia 2018-03-30 

Nr IZM.I.272.9.2018.MA 
 

 
ZMIANA 3 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), w związku z 
zapytaniami wykonawców udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: 
Dostawy materiałów szewnych (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 
534293-N-2018 dnia 2018-03-21). 
 

 
I. Odpowiedzi na zapytania: 

 
 
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:  
 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe realizowanie dostaw za każdy dzień opóźnienia w wysokości 

0,2% liczonego od wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie 
zamówienia;  

2) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Dostawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części 
wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 4, 

3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2% wartości 
brutto niezrealizowanej części wynagrodzenia, określonego w § 1 ust. 4,  

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
w  wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części wynagrodzenia, 
określonego w § 1 ust. 4, 

5) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Dostawcę  obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 5% wartości 
brutto niezrealizowanej części wynagrodzenia, określonego w § 1 ust. 4. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 
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2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 8 poprzez 
zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w 
transakcjach handlowych”? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 
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