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Katowice, dn. 07.05.2018r 

 
 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 11.   Nr sprawy : ZP-18-056UN 
 
                  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 §1 projektu umowy: przedmiot umowy 
Czy Zamawiający dopuści: składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego                    
w pakiecie nr 4?  
wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu  
Odp.: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w zakresie Pakietu Nr 4 na załączonym druku.  
 
Pytanie  2: 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.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §1 ust.4 i nadaje mu brzmienie: 
4.  W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby 

Zamawiającego    w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie 2 dni roboczych od dnia zł ożenia 
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  3: 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 na zmianę.  
 
Pytanie  4: do treści §5 ust.1  projektu umowy: kary umowne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmniejszenie wysokości kary umownej o połowę   (za niewykonanie 
dostawy, powstanie opóźnienia w  realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od 
wad) z 5% do 2,5% wartości  brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia ?  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie  5: do treści §5 ust.2 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 4? 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 5% wartości brutto  
niezrealizowanego przedmiotu umowy (części/pakietu, którego dotyczy odstąpienie). ”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie  6: do treści § 6 : 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 nie wyraża zgody na zmianę.  
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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.: Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyśle umowę na wskazany przez Wykonawcę adres.  
 
Pytanie  8 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.  
 
Pytanie  9 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? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie  10 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.  
 
Pytanie  11 Prosimy o dopisanie do §5 ust.5 projektu umowy: "... zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r.                      
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych". Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
 
 

Zamawiający  działając zgodnie z art.38 ust.4  ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164, z późn. zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:  

   

1) W zakresie Pakietu Nr 1 i Nr 4 w załącznikach asortymentowo-cenowych wpisuje się zapisy o treści: 

Zamawiający wymaga:  

 aby oferowane leki znajdowały się na liście leków refundowanych w dniu otwarcia ofert  
 aby cena brutto oferowanych leków nie przekraczała najniższej wysokości limitu finansowania dot. tych 

leków, przedstawionej na liście leków refundowanych w dniu otwarcia ofert. 
 Aby oferowane leki były produkowane przez tego samego producenta 

 

 
Powyższe odpowiedzi i zmiany SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach 

niniejszego postępowania. 

 
                                                  
                                             

                                               Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  


