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Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa leków". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 

§ 1 ust. 2 i 3 umowy – czy zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimum poziomu realizacji umowy np. 

na poziomie 80%? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji umowy w związku z 

czym modyfikacji ulega zapis §1 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, co nie stanowi nienależytego 

wykonania umowy i nie wymaga zmiany umowy w rozumieniu §12, jednakże wartość realizacji przedmiotu 

zamówienia wyniesie co najmniej 80%.” 

 

Pytanie 2  

§2 ust. 1 umowy – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych, 

ograniczając jednocześnie jego bieg do dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy w związku z czym modyfikacji ulega 

zapis §2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu leki częściami, na podstawie zamówień 

określających asortyment, ilość i termin dostawy przedmiotu zamówienia nie przekraczający trzech dni 

roboczych (tj. od poniedziałku do piątku).” 

 

Pytanie 3  

§2 ust. 2 umowy – czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzanie obowiązku potwierdzania faxem 

zamówień składanych telefonicznie? Dostarczenie towaru niezgodnie z zamówieniem pociąga za sobą 

negatywne konsekwencje dla wykonawcy. Obowiązek potwierdzenia zamówień faxem pozwoli uniknąć 

sporów na tym tle. 

Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie  w związku z czym modyfikacji ulega zapis §2 

ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 pisemnie,  telefonicznie na numer tel. 

......................  lub faksem na numer  ......................, przy czym zamówienie składane telefonicznie wymaga 

potwierdzenia Zamawiającego faksem.” 

 

Pytanie 4  

§5 ust. 2 umowy – czy zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalania wartości kary 

umownej wartości niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie  w związku z czym modyfikacji ulega zapis §5 

ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

jak też w przypadku rozwiązania umowy w trybie §10 ust. 2.” 
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Pytanie 5  

§6 umowy – czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia, ewentualnie na uzupełnienie o 

następujące sformułowanie: „przy czym zamawiający nie może odmówić zgody na cesję wierzytelności bez 

uzasadnionej przyczyny”? Zwracamy uwagę, ze dokonując dostawy i odraczając termin płatności wykonawca 

w pewnym zakresie kredytuje zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez zamawiającego jego 

zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu wynagrodzenia 

m.in. przez przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wskazane postanowienie ogranicza w praktyce 

prawa wykonawcy do dochodzenia swoich należności na drodze sadowej. 

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgodę w powyższym zakresie. Zapis §6 nie ogranicza Wykonawcy do 

dochodzenia swoich należności na drodze sadowej. 

 

Pytanie 6 

§10 ust. 2 umowy – czy zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie swojego prawa do rozwiązania umowy 

poprzez wskazanie, ze prawo to może być wykonane przez zamawiającego w przypadku co najmniej 

trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy? 

Odpowiedz:  Zamawiający wyraża zgodę na następującą  zmianę  §10 ust.2, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku dwukrotnego nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności nie zrealizowania 

zamówionej dostawy towaru, o którym mowa w §1 lub dostarczenia towaru złej jakości. 

 

Pytanie 7 

§12 ust. 4 umowy – czy zamawiający dopuści możliwość podwyższenia ceny w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT lub w przypadku zmiany cen urzędowych? Czy zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT zmianie uległa cena brutto uwzględniająca nowa stawkę – cena netto pozostałaby 

niezmieniona?  Należy zwrócić uwagę na fakt, że z założenia, jedną z cech podatku VAT jest jego neutralność. 

Obciążenie Wykonawcy kosztami i ryzykiem podwyższenia stawki należy uznać za nieuzasadnione obciążenie 

ryzykiem jednej ze stron umowy. Jeżeli zaś chodzi o ceny urzędowe, Wykonawca nie ma żadnego wpływu na 

ich wysokość. 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż umowa przewiduje automatyczna zmianę ceny umownej w przypadku 

zmiany ceny urzędowej leku (§12 ust. 1 pkt. 4 umowy) . Ponadto zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis 

§12 ust. 4 umowy. 

 

Pytanie 8 

§12 ust. 5 umowy – czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie wyjątku dotyczącego zmiany stawki 

VAT lub zmiany cen urzędowych, tak aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian 

cen urzędowych uwzględnienie nowej ceny (i związania z tym zmiana ceny brutto) następowało automatycznie 

w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT lub zmianę cen urzędowych 

bez konieczności podpisywania odrębnego aneksu?  

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż umowa przewiduje automatyczna zmianę ceny umownej w przypadku 

zmiany ceny urzędowej leku (§12 ust. 1 pkt. 4 umowy) . Ponadto zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis 

§12 ust. 4 umowy. 

 

Ponadto z uwagi na omyłkę numeracji zamawiający modyfikuje treść §12 ust. 5 umowy nadając mu 

brzmienie: 

„Zmiany umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w §1 ust. 3 i §12 ust.1 pkt. 5,  następują w formie 

pisemnych aneksów” 

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 

część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 
 

 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który zadał pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 


