
 
Gryfino, 16.11.2018 r. 

Pytanie nr 3 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego 

wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę 

do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć 

skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym 

zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze 

wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis zostanie naniesiony w umowie. 

Pytanie nr 4 

Dotyczy wzoru umowy: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, 

mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą 

zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za 

które odpowiada Zmawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w 

zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści: „Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, 

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego 

do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” 

Pytanie nr 6 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym 

wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 7 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do 

Zamawiającego do czasu uregulowania należności”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 15 

Pakiet 1 

Ze względu na to, że pojemniki histopatologiczne w  świetle ustawy o wyrobach medycznych z dnia 

20 maja 2010 r. są zaliczane do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro zwracamy się z 

wnioskiem o zmianę stawki VAT z 23% na 8%.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 


