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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/23/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę  produktów leczniczych, cz. V - heparyny       dla  potrzeb 

SPZOZ Sanok.

DOTYCZY  wzoru umowy

* Pytanie nr 1  – dot.   §   3 ust. 1  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) dopisania po słowach „ od umowy” sformułowania „ z powodów 
leżących po stronie Wykonawcy ”, (b) zmniejszenia kary umownej do 5%  [w miejsce 10%]?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 2  – dot.   §   3 ust. 2  
Czy zamawiający dopuszcza możliwość: (a) zmniejszenia kary umownej do 0,2%, (b) dodania po słowach : 
„ różnicą kosztów” sformułowania  „tj.  różnicą kosztów między ceną zakupu zastępczego a ceną wskazaną 
umową”, (c) wykreślenia zdania „zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania … „ (do końca)? 
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 3 – dot.   §   3 ust. 4  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość (a) zmniejszenia kary umownej do 5% (w miejsce 10%), (b) dodania po 
słowach „W przypadku” sformułowania „bezzasadnej”? 
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 4  – dot.   §   3 ust. 9  
Czy Zamawiający dopuszcza tłoczliwość wykreślenia: (a) liczby „7”, (b) zdania: „W przypadku niedotrzymania 
terminu  określonego  w  wezwaniu  do  zapłaty  Zamawiający  potrąci  należną  kwotę  (  wraz  …)  z  bieżącej  
należności Wykonawcy”?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 5 – dot.   §   3 ust. 12  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kart umownej do 5% (w miejsce 10%)? Uwaga – jak do 
pkt.3) powyżej
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 6 – dot.   §   7 ust. 3  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisu poprzez dodanie zdania drugiego w następującym 
brzmieniu:  „Zmiany  te  obowiązują  z  dniem  wejścia  w  życie  przepisów  powszechnie  obowiązujących,  
regulujących powyższe kwestie i nie wymagają zawierania przez strony aneksów do umowy?
Odpowiedź  :   Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 7 – dot.   §   7 ust. 4  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez wykreślenie zdania „ Po okresie ustalonym 
w ust2”? )  zapis sprzeczny zapisem ust.2).
Odpowiedź  :   Zamawiający modyfikuje zapis.
 § 7 ust.  4 – otrzymuje brzmienie „Zmiana  ceny jednostkowej brutto może nastąpić także  w przypadku  
zmiany wartości czynników cenotwórczych tj. o wzrost wartości  wskaźnika inflacji z ostatnich trzech miesięcy  
poprzedzających zmianę, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. 
W przypadku zmiany/ wprowadzenia cen urzędowych leków niższych niż wynikają z niniejszej umowy, ceny  
tych leków nie mogą przekroczyć nowych hurtowych cen urzędowych leków .

* Pytanie nr 8  – dot.   §   8 ust. 1  
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  (a)  skrócenia  terminu  zapłaty  do  30  dni,  (b)  wykreślenia  zdania 
drugiego   („ Podstawę do wystawienia faktury …. lub innym dokumencie,  którego kopię należy dostarczyć  
Zamawiającemu” ) - jako wewnętrznie sprzecznego?
Odpowiedź  :   Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z przepisami obowiązuje termin płatności 60 dni 
 (ustawa z dnia  08-03-2013 o terminach  zapłaty w transakcjach handlowych Dz. U z 2013r.
Poz.403 ). 
(b) – Zamawiający modyfikuje zapis na … „ Podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie dostawy  
zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście  przewozowym lub innym dokumencie,  którego kopię 
należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającemu.” 

* Pytanie nr 9 – dot.   §   8 ust. 3  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia sformułowania „sygnowana nr umowy”?
Odpowiedź  :    Zamawiający wykreśla sformułowanie „sygnowana nr umowy”. 
§ 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Faktura winna być wystawiona w języku polskim.

* Pytanie nr 10 – dot.   §   8   
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  uzupełnienia  zapisów  tego  paragrafu  poprzez  dodanie  ust.5  w 
brzmieniu: „5. W przypadku pozostawania przez Zamawiającego w opóźnieniu z zapłatą po okresie wskazanym 
w ust.4 powyżej, Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania się z realizacją dostaw przewidzianych umową 
aż do czasu zaspokojenia przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych zobowiązań”?   
Odpowiedź  :   Zamawiający uzupełnia zapis paragrafu 8 poprzez dodanie ust.5 w brzmieniu:
 „5. W przypadku pozostawania przez Zamawiającego w opóźnieniu z zapłatą po okresie wskazanym w ust.4  
powyżej, Wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania się z realizacją dostaw przewidzianych umową aż do  
czasu zaspokojenia przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych zobowiązań”

Z poważaniem 
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