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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/58/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę    produktów leczniczych, cz. I – do terapii przewlekłego WZW   

dla   SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami Wykonawców ustalono co następuje:

Pytanie nr 1 – dotyczy   §2 ust.7 ppkt b) projektu umowy  
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości  dostarczenia  zamiennika  leku  w cenie  przetargowej  (bo np.  będzie  to  groziło 
rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 
rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 
Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.7 ppkt b) projektu umowy)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 2 – dotyczy   §2 ust.(7)7 projektu umowy  
Do treści §2 ust.(7)7 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania 
się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie nr 3 – dotyczy   §3 ust.4 projektu umowy   
Do treści §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się 
przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z  przepisami  prawa  powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Z poważaniem
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