
Pvtanie 1.

Uwzgl^dniajgc argumentacja Zamawiajacego, w wyjasnieniach do tresci SIWZ z dnia 25 stycznia 2018

roku, wnioskujemy o mbdyfikacja poStanowien § 7 ust: 3^ Wzoru umowy dla p^ III.

Proponujemy zapis:

- § 7 ust. 3: Wzoru umowy dia pakietu lll

Wykonawca obPwiazahy jest zaptaeic Zamawiajacemu kara umowna w wysokbsci 20 zt za kazdy dzien

zwtbki w przypadku nietermiriowego nadania piibkazbW pocztowych (§ 3 ust.i), w sytuacji gdy opbinienie.

byJo wiaksze riiz 2 dni robbcze liczone od dnia uznania rachunku bankowegoAA/ykonawpy.

- § 7 ust. 4 Wzoru umowy dia pakietu lll

Zamawiajacy itib^e zadap od VVykbnawcy zaplaty kary umbwnej w wysbkosci 50 ztza kazdy dziertzwtokl

w przypadku nieterminowego potwierdzenia przyJacia dp realizacji ptzekazUi w sytuacji gdy opoznienie

byto wiaksze nia 2 dni robbcze liczone od dnia zasilenia rachunku bankowego Wykbnawcy, w przypadku

niedokonania potwierdzenia przyjacia do. realizacji przekazu najpbzniej w nast^pnym dniu roboczym; po

dniu, w kforym nastapito zasilenie rachunku bankpwegp Wykonawcy, gdy zdarzenie miafo miejsce dia co

najmniej 10 przekazow w skali miesiaca.

Pvtanie 2.

Zarnawiajacy w §: 9 ust; 5 Wzoru umowy dIa pakietu I oraz w § 8 list. 5 Wzoru umowy dIa pakietu II

ustanawia karp umowna z tytuiu braku daty lub czytelnego podpisu odbiprcy przesytki na zwrotnym

potwierdzenju odbioru. Obecny zapis nie przewiduje;mozli\wosci naprawienia zaistniaiej nieprawidfoWosci

przez Wykonawca, w zwiazku z powyZszym wnioskujemy ododaniezapisbwumoziiwiajacych Wykonawcy

pbdjacia .srodkow naprawczych,

Proponujemy zapis § 9 ust. 5 Wzoru umowy dIa pakietu 1:

W przypadku dostarczenia zwrotnegb potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy

przesytki, o ktbrym mowa w § 3 ust. 5 umpvyy, Wykonawca na pisemne zgtoSZenie Zamawiajacego

skierowane droga mailowa do osbby odpbwiedzialnej za nadzbr nad realizacja umowy, o ktbrej: mowa

w § 11 ust. 2 umowy, wystawi duplikat zwrotnego potwierdzenia odbipru w terminie 10 dni roboczych

liczonych od dnia przesiania zgibszenia. W przypadku nie wywiazania sie z powyzszego, Wykonawca

zobowiazuje sie zapiacic Zamawiajacemu kar? urnowna w wysokosei 20 zt za kazdy stwierdzony

przypadek.

Proponujemy zapis § 8 ust. 5 Wzoru umowy dIa pakietu //:

W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy

przesyiki, b ktbrym mowa w S 2 ust. 5 umowv. WykonaWCa na; pisemne zgioszenie Zamawiajacego

skierowane droga. mailowa do osoby odpowiedziainej za nadzbr nad realizacja umowy, o ktbrej mowa

w § 10 ust. 2 umowy, wystaWi duplikat zwrotnegb potwierdzenia odbioru W terminie 10 dni roboczych

liczonych od dnia przesiania zgioszenia. W przypadku nie wywiazania sie z powyzsZegb, Wykonawca

zobowiazuje sie zapiacic Zarhawiajacemu kare umowna w wysokpsCi 20 zi za kazdy stwierdzony

przypadek.


