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Katowice, dn. 09.07.2018r 
 
 
 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 21.   Nr sprawy : ZP-18-081UN 
 
                  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 1 i 2?  
wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu  
Odp.: Zamawiający dopuszcza wypełnianie oświadczenia wg załączonego wzoru, natomiast zamówienia 
będą generowane w systemie i automatycznie wysyłane i nie będzie możliwe dodatkowe wypełnianie 
zamówienia. 
 
Pytanie  2: 
do treści §2 ust. 8a) 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 w odniesieniu  do asortymentu zawartego w pakiecie nr 1 i 2? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie  3: 
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 brak 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  4: 
 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 1 i 2 ? 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  5: 
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.  
 

Powyższe odpowiedzi 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  


