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O D P O W I E D Z I 

Na pytania w sprawie SWZ 

 

Dotyczy postępowania pt.:  

Zaopatrzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w preparaty do żywienia pozajelitowego 

 

 

Zamawiający przedkłada odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści 

specyfikacji. 

 

Pytanie 1:  

1. Do §2 ust. 6 i ust. 7 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania 

produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia 

zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla 

Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na 

wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 

Odpowiedź – Zgodnie z SWZ. 

 
Pytanie 2:  

2. Do §2 ust. 10 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §2 ust. 10 następującej treści: 

"Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych 

sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego."  

Odpowiedź – Zgodnie z SWZ. 

 
Pytanie 3:  

3. Do §6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru 

kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy do wysokości 1% ceny brutto 

niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4:   

4. Do §6 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru 

kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy do wysokości 1% ceny brutto 

asortymentu wadliwego za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 5:  

5. Do §6 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara 

umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość jej potrącenia 

będzie uzasadniona aktualnymi oraz powszechnie obowiązującymi normami prawnymi.”. 

Odpowiedź – Zgodnie z SWZ. 
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