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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22.01.2016r. i 25.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o 
wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę produktów leczniczych, 
płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
 
Treść pytań jest następująca: 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli z pakietu nr 2 pozycję nr 20 i nr 21, tj. BENZYNA 
APTECZNA 1000 ml 60 but. i BENZYNA APTECZNA 85 g 300 but, oraz utworzy z nich 
osobny pakiet? Państwa zgoda pozwoli na złożenie bardziej korzystnej oferty handlowej. W 
przypadku zgody prosimy o podanie wysokości dla obu pakietów.  

 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  
2) Pytanie dot. projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 3 pkt. 2 – pakiet nr 20. Prosimy 

Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego termin dostawy odnośnie realizacji zamówienia 
w zakresie pakietu nr 20  :” Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy 
Zamawiającemu w ciągu maksymalnie1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia, przy 
czym dopuszcza się składanie zamówień faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub 
telefonicznie”. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o dołączeniu 
zapisu mówiącego o składaniu  zamówień od poniedziałku do czwartku lub zapis mówiący, że 
gdy w wypadku, gdy dzień dostawy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to 
realizacja zamówienia będzie obowiązywać w następny dzień roboczy”.    

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w przypadku pakietu nr 20. Zmiana ta zostanie 
naniesiona do umowy. 
3) Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie  projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie  

o następujący zapis:  „Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone 
przez Wykonawcę”. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy. 
4) Pytanie dot. projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 3 pkt. 3 – pakiet nr 20. Prosimy 

Zamawiającego o wyłączenie   zapisu projektu umowy: „Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczać produkty lecznicze „na ratunek życia”,  w odniesieniu do pakietu nr 20 ze 
względu na to, że zamieszczone w nich produkty lecznicze gazowe nie spełniają kryteriów 
dostaw "na ratunek życia". 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w przypadku pakietu nr 20. Zmiana ta zostanie 
naniesiona do umowy. 
5) Pytanie dot. projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 4 pkt. 1 . Prosimy 

Zamawiającego o zmianę zapisów umowy dotyczących zapłaty należności zawartych  
w powyższym fragmencie projektu umowy na : „Płatność będzie realizowana sukcesywnie po 
dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty prawidłowo 
wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze.  



Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy. 
6) Pytanie dot. projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 6 pkt. 1 i 2. Prosimy 

Zamawiającego o modyfikację projektu w wyżej wymienionym fragmencie w następującej 
formie:  

1. Strony uzgadniają, że w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy 
do Zamawiającego w terminach określonych w § 3 ust. 2,3 Zamawiający ma prawo żądać kary 
umownej w wysokości 2% od wartości niezrealizowanej  dostawy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.  
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości zawartej umowy 
 
Wydaje  się,  że  interes  Zamawiającego  nie  jest  tu  jednak  w żaden  sposób  zagrożony. 
Proponowane przez nas  kary są  i tak karami  znacznymi , zapewniającemu  Zamawiającemu  
możliwość  naprawienia  poniesionej  przez  niego szkody.  Ponadto,  kara  umowna  nie  może  być  
instrumentem  służącym  wzbogaceniu  wierzyciela  (a  zatem przyznającym mu korzyść  majątkową w 
istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody).   
Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy. 
 

7) Pytanie dot. projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 7 pkt. 1 . Prosimy 
Zamawiającego o rozszerzenie  projektu umowy w wyżej wymienionym fragmencie  
o następujący zapis: „W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub 
dostawa nie nastąpi w terminie określonym w § 3 ust. 2,3 , Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie nie 
zrealizowanej w terminie dostawy, pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego 
nie będą wyższe niż średnie ceny rynkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje zapis do wzoru umowy. 
 

8) Pytanie dot. projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) § 9 pkt. 2 . Prosimy 
Zamawiającego o modyfikację zapisów dotyczących ewentualnych sporów w następującej 
formie: „Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie 
wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia 
wniosku z propozycją ugodową drugiej Stronie będą rozstrzygane przez właściwy Sąd 
Powszechny” 

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy. 
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