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SPZOZ/SAN/ZP/157/2016                                                  Sanok, dnia 28.07.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/28/2016  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę leków różnych - uzupełnienie SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. wzoru umowy par.2.4 
Czy Zamawiający w par.2.4 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z 
art. 36 z ust.4 Prawa farmaceutycznego (w brzemieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) 
zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie 
telefonicznej. 
Odpowiedź: Tak, zamówienia składane za pośrednictwem fax i e-mail. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy par.3.1 
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.1 z 10% do warosci 
max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Nie 

 
* Pytanie nr 3 – dot. wzoru umowy par.3.2 
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.2. z 0,5% do wartości 
max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Nie 

 
* Pytanie nr 4 – dot. wzoru umowy par.3.4  
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par.3.4 z 10% do wartości 
max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 5 – dot. wzoru umowy par.3.5 
Czy Zamawiający w par.3.5 dopisze na końcu „pod warunkiem uznania reklamacji”? obecny zapis 
sugeruje, że do wymiany wystarcza zgłoszenie wad. Tymczasem jej podstawą jest zasadność 
reklamacji a nie samo zgłoszenie. 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 6 – dot. wzoru umowy par. 3.12 
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.12 z 10% do wartości 
max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Nie 
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* Pytanie nr 7 – dot. wzoru umowy par. 5.2 
Czy Zamawiający w par. 5.2 przewiduje możliwość dopisania po słowie „pisemnej” frazy „ pod 
rygorem nieważności”?. Obecny zapis nie ustanawia takiego rygoru, przeto strony mogą zmienić 
umowę ustnie, ryzykując jedynie spór dowodowy w tym zakresie. Jest to ryzykowne dla obu stron 
umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopisze w § 5 ust.2 frazę „pod rygorem nieważności”  
 
* Pytanie nr 8 – dot. wzoru umowy par. 8.1 
Czy Zamawiający wykreśli w par. 8.1 frazę: „Podstawę do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie 
dostawy zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym lub innym dokumencie, 
którego kopię na żądanie Zamawiającemu należy dostarczyć.”? Wykonawca, w celu efektywnego 
wykonania umowy, minimalizacji procedur i kosztów stron dostarcza wyłącznie fakturę – wraz 
zamówieniem. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 9 – dot. wzoru umowy par. 8.4 
Czy Zamawiający wykreśli par. 8.4? Zapis ten jest zdaniem Wykonawcy sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego, zatem na mocy art. 5KC – nieważny. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 1 poz.5 do odrębnego postępowania, co 
umożliwiłoby przystąpienie większej liczby oferentów, dzięki czemu zamawiający mógłby uzyskać 
bardziej konkurencyjne ceny w pozostałych pozycjach?” 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 2 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat Tenofovir posiadał trwałość wynoszącą 60 dni po 
otwarciu butelki? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 1 poz.3 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 3 wyrazi zgodę na produkt w ampułkach? 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 1 poz.4 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie witamin rozpuszczalnych w 
tłuszczach dla dorosłych (Vitalipid N Adult 10 ml) w ampułkach zamiast fiolek?  
Odpowiedź: TAK 
 
 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 


