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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 5.   Nr sprawy : ZP-17-026UN 
 
 
 
                  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 : 
   
 
 
1. Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub towaru podlegającego 
reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości NIEDOSTARCZONEGO w 
terminie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność 
kar przewidzianych  w umowie. Zamawiającemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać 
naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,5% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy 
opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy zamówienia jest przewidziana kara w wysokości 1825% w skali 
roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia. Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
2. Do §5 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary 

umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części 
przedmiotu umowy? Odp. : Zamawiający zmienia treść §5 pkt.2 projektu umowy nadając mu 
następujące brzmienie:  
Pkt.2 W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w  wysokości 10% 
wartości brutto części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie.  

 
3. Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 

k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie  
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu." Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 
4. Prosimy o dopisanie do §5 ust.5 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy  

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych". Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 
5. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 8 Wykonawcy zaoferowali ampułki Kalium Chloratum 15%                 

w plastikowych nietłukących opakowaniach typu ampułki w systemie bezigłowym z końcówką luer lock 
pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega 
przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE, a ponadto nie ma 
konieczności korzystania z igieł, co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala. Odp.:  Zamawiający swoje 
wymagania określił w SIWZ. 

 
6. Czy Zamawiający w pakiecie 20 ma na myśli roztwór gotowy do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg 

rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl w bezpiecznym opakowaniu z dwoma sterylnymi portami nie 
wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem? Odp.:  Zamawiający opis i wymagania określił               
w SIWZ. 
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