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          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. SIWZ 
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy 
wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go 
wcale? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza się wycenę z podaniem ostatniej ceny sprzedaży 
 
Pytanie 2 – dot. wzór umowy 
2. Dotyczy pakietu 4. Czy zamawiający dopuści wycenę: Methofill, 50 mg/ml; 0,20 ml, 
roztw.d/wstrz.,1 amp-strz.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza   
 
Pytanie 3 – dot. wzór umowy 
Do treści §1 ust. 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §1 ust. 4 wzoru umowy 
w ten sposób, aby w razie konieczności dokonania zamówienia zastępczego Wykonawca był 
zobowiązany do pokrycia różnicy w cenie zamiast do zapłaty kary 20% wartości zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ   
 
Pytanie 4 – dot. wzór umowy 
Do treści §4 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o zmianę brzmienia niniejszego zapisu w ten sposób, aby 
odsetki za zwłokę w płatnościach były naliczane od pierwszego dnia od upływu terminu na zapłatę..  
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 5 – dot. wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §4 ust.7 lit.a) i b) poprzez 
obniżenie wymiaru kar za odstąpienie od umowy do wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ 
części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 6 – dot. wzór umowy 
Do §4 ust.9 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 
Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku 
opóźnień w płatnościach za dostarczone towary. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 7 – dot. Pakiet 28 poz. 22  
Do treści §4 ust. 5 lit. e) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 
umownej za wstrzymanie dostaw w wysokości 5% wartości zamówienia? Jednocześnie prosimy o 
dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się 
przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 



Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 8 – dot. Pakiet 25 poz. 6 
Do treści §4 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu 
cywilnego, pozbawiającego Sprzedającego prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień w 
płatnościach za dostarczone towary. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: jak w SIWZ 
 
Pytanie 9  
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 
oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną 
się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 
postępowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: pytanie nie dotyczy SIWZ 
 
Pytanie 10  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w 
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego 
lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko 
Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub 
upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub 
w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej 
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z 
narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z 
późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 01/2020. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 
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