
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów 

okulistycznych, wg formularza cenowego nr 13/2022 - pytanie nr 2 

 

 

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 

zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 

 

„Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym (zwanego dalej Postępowaniem) pod nazwą: „Dostawa materiałów 

okulistycznych" 

numer postępowania: 13/2022 

 

Zgodnie z art. 135.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień 

Publicznych wnosimy następujące zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz 

żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ? 

 

Odp: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank 

kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo 

cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - 

do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie 

pisemnej. 

 

Odp: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 

 

Odp: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
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Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 8, pkt. 1 

tir. 1 i 2 Wzoru Umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

− 5 % kwoty netto określonej w § 4 pkt 1 umowy wraz z należnym podatkiem 

VAT, za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, 

rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn nie dotyczących 

Zamawiającego, wypowiedzenia umowy z przyczyn nie dotyczących 

Zamawiającego bądź faktycznego zaprzestania realizacji umowy z przyczyn nie 

dotyczących Zamawiającego; kara umowna będzie należna Zamawiającemu 

niezależnie od rodzaju przyczyn dotyczących Wykonawcy, które spowodowały 

odstąpienie, rozwiązanie, wypowiedzenie umowy bądź zaprzestanie jej 

realizacji; 

− w wysokości 1 % wartości netto kwoty niedostarczonego towaru, z tytułu 

każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, licząc za 

każdy dzień opóźnienia osobno, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 

200,00 zł, za jeden dzień opóźnienia? 

 

Odp: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji nr 1, 2 oraz Pakietu nr  3: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia kodu EAN w formularzu cenowym, 

gdyż każdy dioptraż danej soczewki posiada odrębny kod EAN tj: w przypadku poz. nr 1 

będą to 102 kody, w poz. nr 2 -  55 kodów, w Pakiecie nr 3 – 183 kody? 

 

Odp: Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczenia kodu EAN w formularzu 

cenowym.  
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