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Katowice, dn. 27.02.2020r 
 
 
 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
                                
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę LEKÓW - 4.   Nr sprawy : ZP-20-014UN 
 
 
                  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 treści §1 ust. 6 oraz §7 ust. 5 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych 

przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana 

mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie 

z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany 

umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust. 6 i §7 ust. 5 wzoru umowy. Czy w związku z tym, 

Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

Odp.: Zamawiający powołuje się na zmiany dopuszczone w ustawie ( art.144 uat.6)  

2.  Do treści §2 ust. 6 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. 

 Do treści §5 ust. 1 wzoru 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 dzień opóźnienia? 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, za opóźnienie świadczenia, przewidziana jest kara w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 

dni). Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 Do treści §5 ust. 2 wzoru 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. 

3.  Do treści §5 ust. 4 wzoru 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. 

4.  Do treści §5 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
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5. Do treści §7 ust. 2 lit. b) wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 

przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. 

będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej 

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

          Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Sytuacja braku dostępności leku jest określona w §7 

pkt 2 lit.a wzoru  umowy. 
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