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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę leku z programu lekowego, znak PN/4/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku z pro-
gramu lekowego, znak PN/4/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 12.02.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. §3 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o dodatnie słów zgodnych z 

przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: „… z wy-
łączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnia-
ją Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.” 

2. Dot. §3 ust. 9 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie zapisu nie-
zgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Wykonawcę 
prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za 
dostarczone towary. 

3. Dot. §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy: Prosimy o rozszerzenie zapisu 
poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż kara będzie nalicza-
na od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia: „…w wy-
sokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru”. 

4. Dot. §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgo-
dę na zmianę zapisów poprzez zapis o ewentualnej karze za odstą-
pienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 
części przedmiotu umowy? 

5. Dot. §8 ust. 2 lit. a) projektu umowy: Prosimy o dodanie słów 
zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilne-
go: „… z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczno-
ści, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupują-
cemu.” 



6. Dot. §9 ust. 2 pkt. 3) projektu umowy: Czy w przypadku wstrzyma-
nia 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 wyłą-
czenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary 
przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §9 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy)? 

7. Dot. §9 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy: Prosimy o dopisanie: „… 
jednak na okres nie dłuższy niż 6 m-cy.” 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.02.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 12.02.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie wyraża zgody. 
2) Zamawiający nie wyraża zgody. 
3) Zamawiający nie wyraża zgody. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody. 
5) Zamawiający nie wyraża zgody. 
6) Zamawiający nie wyraża zgody. 
7) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

 


