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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 - 20.   Nr sprawy : ZP-17-103UN 
 
 
                  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.  

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/pakietu? 

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."  

4. Prosimy o dopisanie do §5 ust.5 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty                    
w transakcjach handlowych". 

Odp. na pytania nr 1 - 4:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy. 
 
5. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1,2 dopuści opakowanie – butelka stojąca zakręcana nakrętką, 

typu Ecotainer?  Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
 

1. Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 1 i 2 dopuści dietę w opakowaniu typu Easybag, które posiada 
membranę zabezpieczającą przed wyciekiem preparatu, uniemożliwiającą kontakt diety z powietrzem 
oraz gwarantującą pewność przechowywania preparatu? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 2 dopuści dietę o osmolarności 300 mOsm/l? Odp.: Zamawiający 
dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający w zadaniu 2 dopuści produkt w opakowaniu typu butelka zakręcana?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ustęp 2 umowy i ustanowi karę umowną                      
w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanego przedmiotu umowy? W przypadku zrealizowania 
znacznej części umowy bez żadnych zastrzeżeń, kara liczona od całości umowy jest wyraźnie 
zawyżona. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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