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Katowice, dn. 20.09.2017r 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 16.   Nr sprawy : ZP-17-080UN 
 
 
                  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. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 8 lit. a projektu umowy 5 dniowego 

terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

 

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:  

 
1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji 

zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 

pkt. 8a  niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% 

wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/ wadliwej części zamówienia. Kary umowne potrącane 

będą z bieżących należności Wykonawcy. 

 
Odp. na pytania nr 1 - 2:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 

 
Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy pzp Zamawiający koryguj treść SIWZ w następujący sposób: 
 
 
PAKIET Nr 15  
 
Zostaje wykreślona z zamówienia pozycja nr 2 - Benserazidum, Levodopum /kapsułki /0,025g+0,1g /1200 szt 
 
Wadium w zakresie Pakietu Nr 15 zostaje zmienione i wynosi 5,00 zł 
 
W §7 wzoru umowy zostaje dodany dodatkowy zapis o następującej treści:” 
 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku gdy na podstawie stosownego aktu 

urzędowego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, obwieszczenia)  obniżony zostanie l imit 
finansowania przedmiotu umowy ( refundacji przez NFZ). W tym przypadku  strony zobowiązane są 
do zawarcia stosownego aneksu do umowy w terminie 14 dni od obniżenia limity finansowania 
przedmiotu umowy. W przypadku  odmowy Wykonawcy do zawarcia takiego  aneksu na wezwanie 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Aneks 
obowiązywał będzie od dnia obniżenia limitu finansowania.  
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