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NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-40/14 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa leków" 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytania I 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z: 

- pakietu nr 1 pozycji: 4,6,160,161 

- pakietu nr 2 pozycji: 25-31, 56,57,58 

do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert 

korzystniejszych cenowo? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie 

pakietu nr 1 i 2, z których wykreśla odpowiedni: 

-  w zakresie Pakietu nr 1 pozycje: 4,6,160,161, z których tworzy się nowy Pakiet nr 1A, 

- w zakresie Pakietu nr 2 pozycje: 25-31, 56,57,58, z których tworzy się Pakiet nr 2A. 

2. Czy w przypadku decyzji pozytywnej odnośnie wydzielenia z Pakietu nr 2 pozycji 57 Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w opakowaniu konfekcjonowanym po 50 tabletek z jednoczesnym 

przeliczeniem wymaganych opakowań? 

Odpowiedz: Tak. 
3. Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3 frazę „i rozładować”? Względnie uściśli, że nie ma to  oznaczać 

konieczności umieszczenia opakowań jednostkowych we wskazanych miejscach na półkach czy w 

lodówkach apteki? Taki obowiązek powodowałby opóźnienie następnych dostaw zaplanowanych na 

ten dzień. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie frazy „i rozładować”. Zgodnie z paragrafem 2 

ust. 3 „Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć, dostarczyć, wnieść i rozładować towar do siedziby, 

Zamawiającego na koszt i ryzyko własne.” 

Wniesienie i rozładowanie towaru ma odbyć się w Dziale Farmacji, co nie oznacza konieczności 

umieszczenia opakowań jednostkowych we wskazanych miejscach na półkach czy w lodówkach apteki. 

4. Czy Zamawiający zamieni w par. 4.6 frazę „logo kontrahenta’ na frazę „oznaczenie  kontrahenta”? 

Odpowiedz: Tak. 
5. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.1 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 5% zastosuje 

stawkę max. 0,5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. 
6. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.2 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 10% zastosuje 

stawkę max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. 
7. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.3 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 10% zastosuje 

stawkę max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%. 
8. Czy Zamawiający zmieni termin określony w par. 8.3 z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych? 

Odpowiedz: Nie. 
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9. Czy Zamawiający dopisze w par. 12.1.4 zdanie: „Obowiązek taki nie pojawia się, jeśli cena oferowana 

w ramach Umowy jest niższa od urzędowej”? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytania II 

Zapytanie 1 

Czy dopuszczą Państwo możliwość  przeliczenia w formularzach cenowych ogólną ilość danego leku 

na opakowania jednostkowe w jakich jest on obecnie konfekcjonowany i wyłącznie sprzedawany , 

zachowując oczywiście podaną ogólną ilość .  Jeżeli po przeliczeniu opakowań wychodzi liczba 

ułamkowa to czy należy  zaokrąglić do pełnego opakowania w górę ? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 2: 

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form 

postaci leków: 

 

Kapsułek na kapsułki miękkie 

Kapsułek na kapsułki twarde  

Kapsułek na tabletki 

Tabletek na kapsułki 

Kapsułek na tabl powl 

Tabletek na tabletki powlekane  

Tabletek na tabletki drażowane 

Drażetek na tabletki drażowane 

Tabletek na tabletki dojelitowe 

Ampułki na fiolki 

Fiolki na ampułki 

 

Odpowiedz: Tak.  
 

 

Zapytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz 5? Lek niedostępny, wycofany ze  

sprzedaży. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 4: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr  1 poz 58 wyrazi zgodę na wycenę benzyny aptecznej x 100ml w ilości 400 

opak? Nie jest obecnie dostępna benzyna apteczna pakowana x 85g. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz 77? Zakończna produkcja leku. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 6: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 111 dopuści wycenę prep. x 100 ml? Preparat x 50 ml nie jest dosteny. 

Prosimy również o określenie ilości opakowań w przypadku wyrażenia zgody na opakowania 100ml. 

Odpowiedz: Tak. 4 op x 100 ml. 
 

Zapytanie 7: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 132 dopuści wycenę leku w postaci fiolki? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 8: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 139 wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu typu worek o 
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pojemności 500ml? Nie jest dostępny lek o poj 100ml worek obecnie. Prosimy o zgodę na zaoferowanie 

emulsji 500ml oraz określenie ilości opakowań w przypadku wyrażenia zgody. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 9: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 140 wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji w opakowaniu typu butelka? 

Emulsja 100ml w worku nie jest obecnie dostępna na rynku. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 poz 212,213,214 (kontrasty) celem zaoferowania 

korzystniejszej oferty cenowej oraz utworzenie nowego pakietu nr 4 z ww.pozycjami? 

Odpowiedz: 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie 

pakietu nr 1, z których wykreśla poz. 212,213,214 i tworzy nowy pakiet nr 1B, zawierający w/w pozycje.  

 

Zapytanie 11: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 254 miał na myśli żel? 

Odpowiedz:Tak. 

 

 

Zapytanie 12: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 312 wyrazi zgodę na wycenę aerozolu o poj 130 g w ilości 10 opak? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 13: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 330 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku o poj 150 ml w ilości 5 opak? 

Zawiesina 200ml nie jest już dostępna na rynku. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 14: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 336 wyrazi zgodę na wycenę leku o poj 30 ml? Povidone iodine w 

aerozolu 10% jest dostępny obecnie jedynie x 30 ml. Prosimy o zgodę na zaoferowanie opakowań 30ml oraz 

określenie ilości takich opakowań. 

Odpowiedz: Tak. 10 op x 30 ml 
 

Zapytanie 15: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 355 miał na myśli Ranitidine w dawce 10mg/ml, 5ml? 

Odpowiedz: Chodzi o dawkę 10mg/ml- 5ml lub 25 mg/ml-2 ml. 

 

Zapytanie 16: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz 359? Zakończona produkcja. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Zapytanie 17: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr  1 poz 362 wyrazi zgodę na wycenę leku x 30 g? Rivanol w żelu obecnie nie 

jest dostępny w opakowaniach 100g. Prosimy o zgodę na zaoferowanie opakowań x 30 g oraz o określenie 

ilości takich opakowań. 

Odpowiedz: Tak. 30 g x 100 op. 
 

Zapytanie 18: 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie leku w pakiecie 1 poz 368. Czy należy wycenić: 

 

Fluticasonum+salmeterolum 0,25+0,025 mg w dawce x 120 dawek 

 

Czy  
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Salmeterolum 25mcg x 120 dawek. 

Odpowiedz: Należy wycenić: Salmeterolum 25mcg x 120 dawek. 
 

Zapytanie 19: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz 398? Wstrzymana została produkcja leku, 

lek nie jest dostępny. 

Odpowiedz: Tak.  

 

Zapytanie 20: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 415 miał na myśli maść 3,5g? 

Odpowiedz: Tak.  

 

Zapytanie 21: 

W pakiecie nr 1 poz 436 Iopromidum w dawce 300 nie jest dostępny o poj 200ml. Prosimy o określenie jakie 

opakowania należy wycenić i w jakiej ilości? 

Odpowiedz: Zamawiający wykreśla w/w pozycje.  

 

Zapytania 22: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz 51 miał na myśli Decaldol 50mg/1ml? 

Odpowiedz: Tak.  

 

Zapytanie 23: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 2 poz 94 i 95? Lek niedostępny, zakończona 

produkcja. 

Odpowiedz: Nie.  

 

Zapytanie 24: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 2 poz 135? Lek został wycofany, nie jest dostępny. 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytania III 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pozycja od nr346 do nr348 (Budesonidum  d/inhal. 0,125; 0,250 i 0,500 

mg/ml-2mlx20szt.) wymaga  aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach 

pochodziły od tego samego producenta? 

Odpowiedz: Tak.  
 

Pytania IV 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie 1 pozycja 218, preparatu Kalium 

Chloratum WZF 15% 20 ml x 10 fiolek? 

Odpowiedz: Tak.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie 1 pozycja 340, preparatu Plofed 1% 

emulsja do wstrzykiwań dożylnych 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml? 

Odpowiedz: Tak.  
 

 

Pytania V 

1. 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 poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z 
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art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności 

zapisów z §1 ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

Odpowiedz: Zamawiający nie zgadza się z powyższym stwierdzeniem. Okoliczności zmiany i ich zakres 

zostały wskazane w  §1 ust. 2. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 

wyżej powołanego zapisu. Przedmiotowa zamiana nie stanowi zmiany umowy w trybie przewidzianym w 

art. 144 ust. 1 PZP lecz jest przewidzianym w umowie prawem opcji.  
 

2. Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 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." 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian, w związku z czym ust.4 w §5 

projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego jako dzień 

dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami 

towarów zakupionych u innego Wykonawcy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, 

które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 

dostarczenia towaru Kupującemu.” 

 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, modyfikuje SIWZ 

w następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 

– 503 Kraków, z napisem: „Dostawa leków”, znak sprawy: DZP.272-40/14, nie otwierać przed 

23.01.2015r., przed godziną 10.00.” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 23.01.2015r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków”. 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 23.01.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie”. 

 

4) Pkt. 3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, podzielonych na 6 pakietów,  opisanych 

szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ” 

 

5) Pkt. 8.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 

dla pakietu 1 – 7 000,00 PLN, dla pakietu 1A – 40,00 PLN, dla pakietu 1B – 150,00 PLN, dla pakietu 2 – 

900,00 PLN, dla pakietu 2A – 100,00 PLN, dla pakietu 3 – 200,00 PLN.W przypadku złożenia oferty 

częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W 

przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla 

poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma 

wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w 

wymaganej wysokości. 

 

6) Pkt. 8.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach 6 pakietów 
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7) Załącznika nr 1B do SIWZ poz. 151, która otrzymuje nowe brzmienie: „Simeticon -krople -30ml x 1 

ml” 

 

8) Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) oraz 1B do SIWZ (Formularz cenowy), które 

otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma, 

 

9) Załącznika nr 1A do SIWZ, w którym pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie pakietów i po cenach: 

pakiet nr 1 - Cena brutto pakietu: ......................zł, tj. netto ………….. zł plus podatek VAT  …  %  

pakiet nr 2- Cena brutto pakietu: ......................zł, tj. netto ………….. zł plus podatek VAT    …  %  

pakiet nr ……. - Cena brutto pakietu: ......................zł, tj. netto ………….. zł plus podatek VAT    …  % „ 

 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ 

 Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ 
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Zał. nr 2 do SIWZ. 

 

 

Umowa (projekt) 

 

zawarta w Krakowie w dniu ……………………... pomiędzy:    

                     

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. 

Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy 

Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009118, NIP 675-11-99-459, zwanym w dalszej 

części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

a 

…………………., NIP: …………………., REGON: ………………….., zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez  

…………………. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 

907  z późn. zm.), nr postępowania DZP.272-40/14 w zakresie pakietu nr ……………, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu leków, zwanych dalej 

„towarem”, według asortymentu oraz po cenach określonych w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącego 

formularz cenowy Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Ilość podana w załączniku, o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacjom w trakcie 

obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości  w danym pakiecie określonej w załączniku, w 

przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe 

uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy 

towaru dopuszczonego do stosowania na zasadach określonych odpowiednio w: 

a) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz.U.2008.45.271 późn. zm.); 

b) ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U.2010.136.914 z 

późn. zm.); 

c) ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (U.2010.107.679 z późn. zm.). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania umowy o 

przedłożenie charakterystyk oferowanych produktów leczniczych oraz dokumentów dopuszczających 

oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie Polski. 

 

 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar częściami, na podstawie zamówień 

określających asortyment i  ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin od 

momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku). 

2. Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 pisemnie na adres: ………, 

telefonicznie na nr ……….. lub faksem na numer: ……….... Wykonawca potwierdzi niezwłocznie 

zamówienie faksem na nr 12/ 431 28 98. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć, dostarczyć, wnieść i rozładować towar do siedziby, 

Zamawiającego na koszt i ryzyko własne. 

4. Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych partii towaru następować będzie w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia, po dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
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§3. 

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ………….. zł brutto (słownie złotych: 

………………), tj. netto: ……….. zł + VAT ………… zł. 

2. Podana w ust. 1 wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu, rozładunku i 

ubezpieczenia transportu do Zamawiającego. 

§4. 

1. Płatności za poszczególne partie dostarczanych towarów dokonywane będą przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i po 

zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do 

umowy, stanowiącym formularz cenowy Wykonawcy. 

3. Ceny na fakturze będą zawierać poszczególne pozycje dostawy oraz podatek VAT. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia na fakturze bądź na dołączonej do niej 

dokumentacji serii i daty ważności danej partii towaru. 

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: 

apteka@dzieciecyszpital.pl) w standardzie "DATAFARM" lub "MALICKI”, specyfikację do faktury 

zawierającą następujące dane: oznaczenie kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, NIP 

odbiorcy, nazwę towaru, ilość sprzedaną, cenę netto, % VAT,  serię,  datę ważności.
1
 

 

§5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 3% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z 

uwzględnieniem ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na 

pełnowartościowy, o którym mowa w  §8 ust. 3. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości niezrealizowanej 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. 

4. W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego jako 

dzień dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej 

umowy a cenami towarów zakupionych u innego Wykonawcy z wyłączeniem powołania się przez 

Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu. 

5. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie 

należności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§6. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

 

§7. 

Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy winny być przedstawione przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 

§8. 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest dobrej jakości, wolny od wad i o co 

najmniej rocznym terminie ważności liczonym od dnia każdej partii dostawy oraz posiada wymagane 

atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP. 

                                                 
1
 Dotyczy Wykonawców, którzy zaoferują fakturę w formie elektronicznej. 
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2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu 

pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego. 

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wskazującego na brak ilościowy 

Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się 

w ciągu 3 dni roboczych dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy. 

 

§9. 

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania towaru na opakowaniu jednostkowym co do: 

A/ nazwy w języku polskim  

B/ wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru  

C/ serii i daty ważności danej partii towaru  

D/ sposobu przechowywania. 

 

§10. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………….. do dnia ………………. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku 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. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. W przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§11. 

Strony ustalają osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej umowy: 

- ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Farmacji: Jadwiga Trygar, tel. 12/ 431-28-98 lub 12/ 619-86-

36 

- ze strony Wykonawcy: ……………….. 

 

§12. 

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących warunkach: 

1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego towaru 

objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego towaru przez Wykonawcę innym o identycznych 

właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny zastępowanego, 

2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę cen 

jednostkowych produktów objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny 

objętej umową, 

3) w przypadku zmiany osób upoważnionych, o których mowa w §11, 

4) w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, 

zmiany cen następują automatycznie stosownie do tych zmian, obowiązek taki nie pojawia się, jeśli cena 

oferowana w ramach umowy jest niższa od urzędowej, 

5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

6) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o 

wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia wynikający z obowiązujących przepisów prawa, 

7) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów, o których mowa w 

ust. 1 pkt. 1) i 2), zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5), 6) i 7) Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą 

zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie, że: 

1) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz  

2) o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 5), 6) i 7)  obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy w związku ze zmianą przedmiotowych przepisów. Zmiany te 

zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 

udowodnienia tego faktu oraz wykazania zmienionej wartości wynagrodzenia leży wyłącznie po stronie 

Wykonawcy 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2 następują w formie pisemnych aneksów. 

 

§13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

             

§14. 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku 

porozumienia rozstrzygającym spór jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA                                             

ZAMAWIAJĄCY 
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