
 

Kraków, dn.04.11.2022 r. 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-43/22 
Postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa leków” 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 2 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając 

na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

1. Czy Zamawiający w par. 1.2 zamiast opcji dodatkowego zakupu 30% wpisze 
opcję dodatkowego zakupu 20% towaru? Wykonawca nie może być związany 
postanowieniami umowy w zakresie sprzedaży wolumenu większego o 30%, 
przy niezmienionej cenie towaru; nie jest w takim wypadku możliwe 
skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a także nie można wykluczyć, ze 
produkt nie będzie dostępny w takiej ilości  (np. wskutek zaprzestania 
produkcji).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Czy Zamawiający w par. 2.2. usunie obowiązek potwierdzania zamówień? 
Zakłada się, że złożone zamówienie realizowane jest na podstawie umowy 
bez konieczności jego potwierdzania. Wykonawca wnosi o rozważenie 
wprowadzenia procedury, w której obowiązek informowania dotyczy odmowy 
realizacji zamówienia, ale nie przejęcia każdego zamówienia do realizacji, tak 
jak stanowi Prawo farmaceutyczne. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ust. 2 w §2 projektu umowy 
(załącznik nr 4 do SWZ) i nadaje mu brzmienie: 
„Zamawiający składa Wykonawcy zamówienie o którym mowa w ust. 1 e-
mailem: na adres ………………… W przypadku przeszkód w realizacji 
zamówienia wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o tym 
fakcie e-mailem na adres: apteka@dzieciecyszpital.pl” 

3. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.1 w ten sposób, że zamiast stawki kary 
umownej 5% zastosuje stawkę max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco 
wygórowana.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 
wysokości 3%. W związku z powyższym §5 ust. 1 projektu umowy 

mailto:apteka@dzieciecyszpital.pl


 

(załącznik nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 
3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień 
zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.” 

4. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.2 w ten sposób, że zamiast stawki kary 
umownej 10% zastosuje stawkę max. 0,2%? Obecna kara umowna jest 
rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 
wysokości 8%. W związku z powyższym §5 ust. 1 projektu umowy 
(załącznik nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia 
przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 3 
dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku 
wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §7 ust. 3.” 

5. Czy w par. 11.1  Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku 
VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem 
wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażącą 
stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym 
czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To 
samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii. 
Zmiana stawku VAT nie wpływa przy tym na koszty po stronie Wykonawcy, a 
na cenę towaru i jego zobowiązania podatkowe. Zatem konstrukcja zapisu par 
11.1 automatycznie oznacza, że zmiana taka nie zostanie zaakceptowana, 
ponieważ nie da się wykazać zmiany stawki VAT na „koszty realizacji umowy” 
(inaczej, niż np. w przypadku wzrostu płacy minimalnej).  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 
SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa prowadzonego postępowania 
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