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                                                    Poznań,  dnia  13.03. 2018 r. 

Dz. Z. P. 10/ 13/ 18                                                                 

                                                                                                     Uczestnicy  postępowania   

       prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę 

produktów leczniczych, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  20.02.2018 r.  2018 /S 035-

075688 .    

      WYJAŚNIENIE  NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, 

na  podstawie art. 38 ust. 1, 2 wyjaśniam: 

Zestaw 1 

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 poszczególnych 

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   §2 ust.7 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odp; Zamawiający nie odstępuje od powyższego zapisu, jednocześnie informuje, iż  umowa będzie realizowana zgodnie z bieżącymi 

potrzebami Zamawiającego. 

 Do §9 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za 

opóźnienie w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia?  

Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów  umowy w zakresie  § 9 ust. 1, ppkt. a). 
 

Do §9 ust.1 ppkt b) i c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie 

od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

 Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów  umowy w zakresie  § 9 ust. 1, ppkt. b) i c). 
 

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 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 

zapisów §12 ust.3 pkt 3.3 projektu umowy)?  

Odp: Zamawiający nie dopuszcza możliwości swobodnego kształtowania cen ( cen zbliżonych na etapie realizacji umowy) ,albowiem 
oznaczałoby to istotną zmianę , której nie wolno dokonać z uwagi na obawę naruszenia zasady równości i uczciwej konkurencji. 
  
Do §12 ust.3 ppkt 3.9 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...nie dłużej jednak niż 6 miesięcy". 

Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów  umowy w zakresie  § 12 ust. 3, ppkt. 3.9. 
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Zestaw 2 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie 

zapisów § 9 ust. 1:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5 % wartości brutto 

niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie partii zamówienia, 

 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% 

wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

 

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust. 1, 

 

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 

do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty. 

 

   Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w zakresie  § 9 ust. 1 . 
             

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 9 ust. 3  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

               Odp:   Zamawiający nie zmienia zapisu umowy w zakresie  § 9 ust. 3 

 


