
,,SZPITAL PoWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPOŁKA Z o.o.

62-300 Września, ul, Słowackiego 2

SA-381-10/20

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakupi i dostawę leków stosowanych w chemioterapii
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Lp Pytanie Odpowiedź
1 Do treści §ó ust. 1 lit, a) istotnych postanowień umowy. Czy Zanawialący wyrazi

zgodę na naliczanie ewenfualnej kary umownej za niewykonanie całości |ub części
zamówienia w tenninie w wysokości 0,2%o liczone od waItości brutto
niedostarczonyclr towarów, za każdy dzie6 opóźnienia?

Zanawiający zmienia zapis
na: -niewykonania całości
lub części zamówienia w
terminie - w wysokości
0 )% kwoty bru tto

lriezrealizowanej w termin ie

części zamówienia, za
każdy dzień opóźlrienia, nie
więce.j jednak niż 10Yo

kwota brutto
niezrealizowanej w terminie
części zamówienia.

Do treści §6 ust, l lit. b) istotnych postanowień umowy. Czy Zarnawiający wyrazi
zgodę na naliczanję ewentualnej kary umownej za rozwlązanie umowy w
wysokości 10% wafiości brutto niezt,ealizowane j części urnowy?

Tak

Do treści § 14 ust. 1 pkt 2) wzoru umorły prosimy o dodanie słów: ,,. . .jednak na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.".

Zamawiający wyraża
Zgodę.

4 Czy w stosunku do Zamawiającego na chwi|ę obecną aktualizują się przesłanki

,.niewypłacalności" oraz ,,zagrożenla nierłypłacalnością" w l,ozumieniu ań, 6

ustawy z dn, 1 ,01 .2016r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U,ż015 .978 z póżn. zm.)
oraz ań, l0 ustawy z dn. ż8.02.2003r. -Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 zpóźn.
zm.)? Czy według wledzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w
okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skrrtek nilliejszego
postępowania?

Nie

) Czy Zanawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swoje.j strony zabezpieczeń
cy.lvilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowe.j, w.iednej z
rrastępującyclr postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Nat,odowym Funduszu Zdrowia;

- weksla in blanco wraz z deklaracją;

- poręczenia podmiotu trzeciego, np, wspólnika lub organu

założycielskiego;

- zabezpieczenia rzeczowego np, zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzyteIności

Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosttnku do

Zamawiający nie wyraża
zgody



@ego lub upadłościowego?

Celem wyjaśnienia pow}ższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne

ryzyko Wykonaw cy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowanla

restrukturyzacylnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego,

polegające m.in. na niemozliwości odzyskania (w całości lub w części)

rialeZności objętych rnasą sanac,vjną, W razie odmownej odpowiedzi,

prosimy o jej uzasadnienie i rvskazanie, czy w toku tt,wania umorłry

i.."'u.g"*"] Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przelvidzianych

* ur,uii" zin. 1 .01 .20 l 6r. - Prawo Iestluktury zacyjne (Dz,U ,ż015,918 z

późn. zm,) i ustawie z dn, 28,02,200jr, - Prawo upadłościowe

(Dz.U,60.535 z póżn. zltl.),


