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postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/310/2021 

Dotyczy: „Dostawa produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/6/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 3 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawa produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum 

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub 

kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci 

nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabelek? 

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III pkt. 8 SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i 

odwrotnie? 

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III pkt. 8 SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolka na butelkę/ flakon i 

odwrotnie? 

              Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem 

przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość 

opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do 

dwóch miejsc po przecinku)? 

             Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III pkt. 8 SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli 

aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 6. Czy w przypadku gdy jednostką miary jest sztuka, kg, g, fiol, but, amp itd. Zamawiający wyrazi zgodę na podanie 

ceny za opakowanie? 

              Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem 

zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml 

itp.)? 

                            Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 8. Na rynku polskim pojawił się lek Amikacinum w roztworze gotowym do infuzji w opakowaniu ecoflac – czy zatem 

Zamawiający zdecyduje się na zakup takiej formy leku odpowiednio: 

• w poz. Nr 2 – Amikacine 250 mg/100 ml, 

• w poz. Nr 3 – Amikacine 500 mg/100ml, 

• w poz. Nr 3 – Amikacine 1000 mg/100ml/? 

Lek w formie gotowej do użycia (RTU) nie wymaga przygotowania, w związku z czym nie będzie zużycia sprzętu oraz   

płynów infuzyjnych, niezbędnych do przygotowania infuzji. 

Lek w opakowaniu ecoflac z dwoma płaskimi portami zapewnia infuzję w systemie zamkniętym, co z pewnością w  

obecnej sytuacji epidemiologicznej nie jest bez znaczenia. 

Ponadto Rezolucja Komitetu Ministrów  UE CM/ResAP(2011)1 oraz  Rezolucja CM/Res(2016)2 także   rekomenduje 

zastosowanie leków RTU w jednostkach służby zdrowia. 

                                Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  

Pytanie 9. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych:  

              §7  

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania  umowy lub części 

umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:  

1.1 w wysokości 3% 1,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej 

dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień 

Zamawiającego wynikających z §2 ust. 8 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo 

naliczyć karę umowną za opóźnienie wobec tych pozycji zamówienia, które nie zostały zakupione od innego 

dostawcy, w wysokości 3% ich wartości brutto; 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 10. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych: 

              §7 

1.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części 

umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:  

1.2 w wysokości 3% 1,5% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w 

przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. 

Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 8 umowy i w przypadku ich zastosowania 

Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną za zwłokę wobec tych pozycji dostawy, które nie zostały 

zakupione od innego dostawcy, w wysokości 3% 1,5% ich wartości brutto? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 11. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych: 

              §7 

 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.3. w wysokości 3% 1,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwłoki) 

terminowi określonemu w §2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego 

wynikających z §2 ust. 8 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę 

umowną za zwłokę wobec tych pozycji dostawy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 3% 

1,5% ich wartości brutto? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych: 

 §7 

 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy,                  

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

    1.4 gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20% 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 

określonej w załączniku nr 1 do umowy? 

   Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 13. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 14. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 
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1.1 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje 

go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia (..) 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 15. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w  

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.2. w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy (…) 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 16. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w  

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.3. w wysokości 0,5%  wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (opóźnienia) 

terminowi określonemu w §2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie części zamówienia (…) 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 17. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w  

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.4. gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 

określonej w załączniku nr 1 do umowy; 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 18. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich 

korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie 

adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 19. Do treści §2 ust. 8 oraz §6 ust. 2 lit. e)  wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikająca z 

treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.” 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 20. Do treści §5 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o wskazanie jakie korekty wystawionych faktur ma na myśli Zamawiający? 

Wskazujemy jednocześnie, że Wykonawca nie jest stroną umowy Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia i 

nie może ingerować w rozliczenia Zamawiającego. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 21. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.1 oraz 1.2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 

umownej za opóźnienie w dostawie zwykłej lub w reklamacji w wysokości 0,1% wartości 

niedostarczonego/reklamowanego towaru dziennie? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 22. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za 

opóźnienie w dostawie pilnej w wysokości 0,3% wartości niedostarczonego towaru za każdą godzinę opóźnienia? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 23. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za 

rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 24. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia 

niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. 
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zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy 

Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na 

skutek niniejszego postępowania? 

 Odpowiedź: W stosunku do Zamawiającego nie zachodzą przesłanki niewypłacalności oraz zagrożenia 

niewypłacalnością i zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie będą występowały do zakończenia umowy zawartej w tym 

postępowaniu. 

 

Pytanie 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego 

wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym 

ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na 

niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, 

prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z 

narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie 

z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie występuje ryzyko ogłoszenia 

postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. 

 

                                

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o 

zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

 

- składania ofert na 15.07.2021 r. 

- otwarcia ofert na 15.07.2021 r. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:  

- ogłoszenia o zamówieniu 

- Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

W związku z powyższym zapisy SWZ przyjmują następujące brzmienie: 

 

 Rozdział XIII SWZ:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2021 r., do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r., o godzinie 11:00. 

 Rozdział XI SWZ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.08.2021 r. 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

               Zatwierdził 

 

                  Wiceprezes Zarządu  

                                    lek. med. Urszula Marjańska 
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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/310/2021 

Dotyczy: „Dostawa produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/6/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1, art. 284 ust. 3 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawa produktów farmaceutycznych dla „Poddębickiego Centrum 

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub 

kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci 

nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabelek? 

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III pkt. 8 SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i 

odwrotnie? 

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III pkt. 8 SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolka na butelkę/ flakon i 

odwrotnie? 

              Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem 

przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość 

opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do 

dwóch miejsc po przecinku)? 

             Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem III pkt. 8 SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli 

aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie 6. Czy w przypadku gdy jednostką miary jest sztuka, kg, g, fiol, but, amp itd. Zamawiający wyrazi zgodę na podanie 

ceny za opakowanie? 

              Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem 

zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml 

itp.)? 

                            Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 8. Na rynku polskim pojawił się lek Amikacinum w roztworze gotowym do infuzji w opakowaniu ecoflac – czy zatem 

Zamawiający zdecyduje się na zakup takiej formy leku odpowiednio: 

• w poz. Nr 2 – Amikacine 250 mg/100 ml, 

• w poz. Nr 3 – Amikacine 500 mg/100ml, 

• w poz. Nr 3 – Amikacine 1000 mg/100ml/? 

Lek w formie gotowej do użycia (RTU) nie wymaga przygotowania, w związku z czym nie będzie zużycia sprzętu oraz   

płynów infuzyjnych, niezbędnych do przygotowania infuzji. 

Lek w opakowaniu ecoflac z dwoma płaskimi portami zapewnia infuzję w systemie zamkniętym, co z pewnością w  

obecnej sytuacji epidemiologicznej nie jest bez znaczenia. 

Ponadto Rezolucja Komitetu Ministrów  UE CM/ResAP(2011)1 oraz  Rezolucja CM/Res(2016)2 także   rekomenduje 

zastosowanie leków RTU w jednostkach służby zdrowia. 

                                Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  

Pytanie 9. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych:  

              §7  

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania  umowy lub części 

umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:  

1.1 w wysokości 3% 1,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje go w jednej 

dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Nie zmienia to uprawnień 

Zamawiającego wynikających z §2 ust. 8 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo 

naliczyć karę umowną za opóźnienie wobec tych pozycji zamówienia, które nie zostały zakupione od innego 

dostawcy, w wysokości 3% ich wartości brutto; 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 10. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych: 

              §7 

1.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części 

umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:  

1.2 w wysokości 3% 1,5% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w 

przypadku uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. 

Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 8 umowy i w przypadku ich zastosowania 

Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną za zwłokę wobec tych pozycji dostawy, które nie zostały 

zakupione od innego dostawcy, w wysokości 3% 1,5% ich wartości brutto? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 11. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych: 

              §7 

 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.3. w wysokości 3% 1,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (zwłoki) 

terminowi określonemu w §2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego 

wynikających z §2 ust. 8 umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę 

umowną za zwłokę wobec tych pozycji dostawy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 3% 

1,5% ich wartości brutto? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 12. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych: 

 §7 

 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy,                  

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

    1.4 gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20% 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 

określonej w załączniku nr 1 do umowy? 

   Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 13. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 14. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 
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1.1 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia, gdy Wykonawca nie zrealizuje 

go w jednej dostawie w terminie określonym w §2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niedostarczonej w terminie części zamówienia (..) 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 15. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w  

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.2. w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy określonej w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w §3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy (…) 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 16. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w  

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.3. w wysokości 0,5%  wartości brutto niedostarczonego zamówienia, w przypadku uchybienia (opóźnienia) 

terminowi określonemu w §2 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie części zamówienia (…) 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 17. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w  

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.4. gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 

określonej w załączniku nr 1 do umowy; 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 18. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich 

korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie 

adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 19. Do treści §2 ust. 8 oraz §6 ust. 2 lit. e)  wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikająca z 

treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.” 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 20. Do treści §5 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o wskazanie jakie korekty wystawionych faktur ma na myśli Zamawiający? 

Wskazujemy jednocześnie, że Wykonawca nie jest stroną umowy Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia i 

nie może ingerować w rozliczenia Zamawiającego. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 21. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.1 oraz 1.2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 

umownej za opóźnienie w dostawie zwykłej lub w reklamacji w wysokości 0,1% wartości 

niedostarczonego/reklamowanego towaru dziennie? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 22. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za 

opóźnienie w dostawie pilnej w wysokości 0,3% wartości niedostarczonego towaru za każdą godzinę opóźnienia? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 23. Do treści §7 ust. 1 pkt 1.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za 

rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy? 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 24. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia 

niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. 
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zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy 

Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na 

skutek niniejszego postępowania? 

 Odpowiedź: W stosunku do Zamawiającego nie zachodzą przesłanki niewypłacalności oraz zagrożenia 

niewypłacalnością i zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie będą występowały do zakończenia umowy zawartej w tym 

postępowaniu. 

 

Pytanie 25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego 

wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym 

ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na 

niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, 

prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z 

narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie 

z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie występuje ryzyko ogłoszenia 

postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. 

 

                                

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o 

zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

 

- składania ofert na 15.07.2021 r. 

- otwarcia ofert na 15.07.2021 r. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:  

- ogłoszenia o zamówieniu 

- Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

 

W związku z powyższym zapisy SWZ przyjmują następujące brzmienie: 

 

 Rozdział XIII SWZ:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.07.2021 r., do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r., o godzinie 11:00. 

 Rozdział XI SWZ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.08.2021 r. 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

               Zatwierdził 

 

                  Wiceprezes Zarządu  

                                    lek. med. Urszula Marjańska 


