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Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

Kraków, 4 lipca 2016 r. 

  Dotyczy: postępowania na „Dostawę materiałów szewnych”.  

  

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Znak postępowania: A.I.271-16/16 

 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania 

umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa 

zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. par. 3 ust. 2). 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia zapis § 2 ust. 3 wzoru umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 
 

„3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki podatku 

VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości netto wynagrodzenia, określonego w ust. 1, jak 

również cen netto określonych w załączniku nr 1 do umowy”. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez wprowadzenie 

następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5% niezrealizowanej części dostawy, za 

każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy,  

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 5% wartości 

niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 - za każdy przypadek niewykonania 

albo nienależytego wykonania umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy, 

c) c z tytułu niedotrzymania terminu gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy – w wysokości 

5% maksymalnej wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

  
 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


