
 
Katowice, dn. 11.07.2017r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 10.   Nr sprawy : ZP-17-053UN 
 
 
                  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 §2 ust.4 projektu umowy: warunki dostawy 
Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności dostarczanych produktów leczniczych równy minimum 
połowie maksymalnego terminu ważności ? (tj. 12-u miesięcy  w  przypadku 24 miesięcznego terminu 
ważności, 9-u  miesięcy w przypadku 18 miesięcznego terminu ważności, itd. …)  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Pytanie  2: 
do treści §1 projektu umowy: przedmiot umowy 
Czy Zamawiający dopuści: składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego                   
w pakiecie nr 1 poz. 1 ? wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu  
Odp.: Zamawiający dopuszcza formularze Wykonawcy zgodnie z załączonymi wzorami.  
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 nadanie § 1 ust. 4 zdanie 2 nowego brzmienia: ,,Strony 
ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego 
drogą listową, faksową lub środkami komunikacji elektronicznej, szczegółowo określających ilości towaru.” 
Odp.: §1 ust.4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: W okresie obowiązywania umowy 
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego    w ilościach wskazanych w zamówieniu w 
terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na 
podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą listową, faksową lub środkami 
komunikacji elektronicznej, szczegółowo określających ilości towaru..  Dostawy mogą odbywać się w godzinach 
pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00. w dni robocze 
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 ni wyraża zgody na zmianę.  
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 ni wyraża zgody na zmianę.  
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 1 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 (części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie). ”  
Odp.: Zamawiający ni wyraża zgody na zmianę.  
 



Pytanie  7: 
do treści § 6 ust. 3 : odstąpienie od umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów umowy poprzez dodanie do wzoru 
umowy w § 6 ust. 4  dodatkowego zapisu o treści: ,,Przed odstąpieniem od umowy/rozwiązaniem umowy 
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy” ? 
Odp.: Zamawiający ni wyraża zgody na zmianę.  
Pytanie  8: 
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. Wysłanie umowy nie zmienia terminu jej realizacji 

 
 

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający koryguj treść SIWZ w następujący sposób: 
 
PAKIET Nr 1   
W kolumnie Nr 11 załącznika asortymentowo-cenowego do wymaganych danych dopisuje się : kod EAN 

 
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.6 Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie Pakietu Nr 2 
– BUSULFANUM. Asortyment znajdujący się w Pakiecie Nr 2 jest przedmiotem zamówienia w innym  
postępowaniu ( LEKI 11, pakiet Nr 1). 
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