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Katowice, dn. 03.04.2017r 
 
 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 4.   Nr sprawy : ZP-17-022UN 
 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
 
Pytanie  1: 
do treści SIWZ: 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, który z zapisów SIWZ Wykonawca ma traktować jako wiążący, tj. 
rozdział II pkt. 6 wyłączający podwykonawstwo (Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez 
Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia Podwykonawcom) czy rozdział VI pkt. 5, w którym 
Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom (i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, jeżeli są wiadomi)  ? 
Czy Zamawiający zechce wykreślić zapis rozdziału II pkt. 6 SIWZ wyłączającego podwykonawstwo jako zapis 
nieuprawniony w świetle regulacji ustawy PZP ? 
Uzasadnienie: 
Według oceny Wykonawcy, zważywszy na uregulowanie art. 36a ust. 2 pkt.2) wyłączenie Podwykonawstwa 
poprzez zastrzeżenie osobistego wykonania jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w przypadku dostawy 
obejmującej usługę towarzyszącą w postaci rozmieszczenia i instalacji i dotyczy zakresu objętego tą usługą. 
Jeśli wziąć pod uwagę przedmiot niniejszego postępowania: dostawa produktów leczniczych, w naszej 
ocenie wyłączenie Podwykonawstwa byłoby nieuprawnione.   
Odp.: Zamawiający koryguje treść SIWZ poprzez wykreślenie pkt .6 w rozdz. II, który jest omyłką i nie jest 
wiążący dla wykonawców.  
Pytanie  2: 
do treści §1 projektu umowy: przedmiot umowy 
Czy Zamawiający dopuści: składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego                  
w pakiecie nr 2 poz. 1 ?  
wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu  
Odp.: Wykonawca nie dołączył proponowanych formularzy  i Zamawiający nie może odpowiedzieć na 
zadane pytanie.  
Pytanie  3: 
do treści §1 ust. 4 projektu umowy: 
Zgodnie z zapisem art. 36z ust. 4 Prawa Farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) 
zamówienia na leki mogą być składane również w formie dokumentu elektronicznego doręczonego środkami 
komunikacji elektronicznej. 
W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o akceptację przyjętego przez Wykonawcę takiego sposobu 
przyjmowania/składania zamówień i gotowość uwzględnienia go w przypadku wyboru naszej oferty i co za 
tym idzie nadanie § 1 ust. 4 zdanie 2 nowego brzmienia: ,,Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na 
podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego droga listową, faksową lub środkami 
komunikacji elektronicznej.” 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza w postępowaniu zamówienia środkami k omunikacji 
elektronicznej. 
Pytanie  4: 
do treści §2 ust. 8 projektu umowy: warunki dostawy 
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 5 dni roboczych 
od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego? Odp.: Zamawiający nie  wyraża zgody. 
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Pytanie  5: 
do treści §5 ust.1  projektu umowy: kary umowne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmniejszenie wysokości kary umownej   (za niewykonanie dostawy, 
powstanie opóźnienia w  realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad) z 5% 
do 1% wartości  brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia ?  
Odp.: Zamawiający nie  wyraża zgody  
Pytanie  6: 
 do treści §5 ust.1  projektu umowy: kary umowne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 2 poz.1  
i  nadanie § 5 pkt. 2  nowego brzmienia:  
,,W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1% wartości brutto 
niezrealizowanego przedmiotu umowy.” ?  Odp.: Zamawiający nie  wyraża zgody  
Pytanie  7: 
do treści siwz : formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy: 
Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje 
się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę  na przesłanie umowy do podpisu 
na adres Wykonawcy ? Odp.: Na pisemny wniosek Wykonawcy przesłany faksem lub mailem 
Zamawiający może przesłać umowę na adres Wykonawcy  
 

 
 
 
 
 

                                                        
                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  
                                                                                              mgr Ewa Mołek                                      


