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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/67/2017 pn.: Dostawa różnych produktów 
leczniczych dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 
j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych: 

 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 1 
 

Pytanie nr 1, dotyczy Projektu umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 

m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 

zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy 

PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.12 i 13 

umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić 

minimalnego zakresu zamówienia. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Projektu umowy, § 3 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie 

zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości 

nie dostarczonego w terminie zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3, dotyczy Projektu umowy, § 3 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej kary umownej w wysokości 20% 
wartości dostawy, ale nie niższej niż 200 zł, pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do 

pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do 
zrealizowania zamówienia zastępczego?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 4, dotyczy Projektu umowy, § 3 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie 

reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie 

dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 4, dotyczy Projektu umowy, § 3 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §3 ust. 4 poprzez zapis o ewentualnej karze 

za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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