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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
Dotyczy: udzielenia odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w postępowaniu na : Programy lekowe - II linia 
SM 

 
 
  
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na 
pytania zadane przez uczestników postępowania. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
Zestaw 1  
 
1. Do §3 ust. 7 pkt 3 oraz §7 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: 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 wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ. 
 
2. Do §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy: Prosimy o rezygnację z dodatkowej kary  

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia zastępczego, gdyż 
zapis §3 ust. 7 pkt 3 umowy zobowiązuje już Wykonawcę do zapłaty różnicy między 
ceną umowną a ceną u innego dostawcy. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ. 
 
3. Do §6 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy w 
taki sposób, aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI umowy? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ. 
 

 
4. Do §9 ust. 7 wzoru umowy. Prosimy o odstąpienie od zapisów umownych 

nakładających na Wykonawcę dodatkowy obowiązek raportowania postępów w 
realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy w zgodzie z 
bieżącymi potrzebami Zamawiającego poprzez ścisłą realizację składanych 
zamówień, zatem Zamawiający, na każdym etapie wykonywania zamówienia, jest w 
posiadaniu aktualnej wiedzy na temat postępów jego realizacji. 
 
 



 

 
Str. 2 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ. 
 

 
5. Do §10 ust. 8 wzoru umowy: Prosimy o zmianę postanowień §10 ust. 10 wzoru 

umowy poprzez nadanie mu charakteru fakultatywnego i zastąpienie go 
następującym brzmieniem: „W przypadku sporu wynikającego z umowy lub w 
związku z nią, odnoszącego się również do jej istnienia, ważności lub rozwiązania, 
Strony dopuszczają możliwość skierowania sporu do Ośrodka Mediacji 
Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie celem 
przeprowadzenia mediacji” 
 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ. 
 
 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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