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27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/46/2014 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów 
leczniczych, znak PN/46/2014 

 
Do Zamawiającego w dniu 08.01.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
 
1. Do treści §3 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z 
przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłącze-
niem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego 
do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
2. Do §3 ust.9 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy 
zapisu pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przy-
padku opóźnień płatności za dostarczone towary. 
3. Prosimy o rozszerzenie zapisu §6 ust.1 ppkt 1) projektu umowy poprzez 
zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od wartości 
towaru nie dostarczonego w terminie "...w wysokości 0,1% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu 
towaru.". Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części 
zamówionego towaru (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy 
również za część dostawy zrealizowanej terminowo. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §6 
ust.1 ppkt b) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy 
w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu 
umowy? 
 
 
 
 
 



 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 12.01.2015 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 08.01.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 
1) Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 3 ust. 3 projektu umowy 
słów: „…z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, 
które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnia-
ją Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”, 
2) Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z projektu umowy zapisu 
zawartego w § 3 ust. 9, 
3) Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu zawartego w § 6 
ust. 1 lit. a) projektu umowy, 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w § 6 ust. 1 
lit. b) projektu umowy. 

 


