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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/182/2015                                                  Sanok, dnia 20.11.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/38/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę produktów leczniczych – do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający w par. 2.2 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie 
z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu 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, fax lub e-mail,  
 
* Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.1 z 10 % do wartości 
max. 5%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.2 z 0,5% do wartości 
max. 0,2%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.4 z 10 % do wartości 
max. 5%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ 
 

* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający w par. 3.5 dopisze na końcu „pod warunkiem uznania reklamacji”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.10? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 3.12 z 10 % do 
wartości max. 5%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający w par. 5.2. przewiduje możliwość dopisania po słowie „pisemnej” frazy „pod 
rygorem nieważności”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 9 
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.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla, dodaje zapis „ Podstawę do wystawienia faktury stanowi 
potwierdzenie dostawy zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście, którego kopię na 
żądanie Zamawiającego należy dostarczyć . 
 
* Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający wykreśli par. 8.4? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 11 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą 
stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na 
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenie kary przez Wykonawcę (dotyczy 
zapisu §2 ust.7 ppkt b) projektu umowy)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 
* Pytanie nr 12 
Do treści §2 ust.(7)8 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 
art. 552 k.c. : „… z wyłączeniem powołania się prze Wykonawcę na okoliczności, którego zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. 
 
* Pytanie nr 13 
Do treści §3 ust. 2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 
552 k.c.:”… z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, którego zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. 
 
* Pytanie nr 14 
Do treści §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 15 
Do treści §3 ust.10 projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:” Za 
niepłacenie faktur w terminie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów zawartych w §8 ust.1 projektu umowy poprzez 
wprowadzenie zapisów umożliwiających sprzedaż przedmiotu zamówienia z zastosowaniem 60-
dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia towaru wraz z fakturą zakupu? 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SWIZ 
 
 
 
 
 
 
 

   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. 
 
 
 

 


