
 

 
 

Kraków, dn. 04.10.2022 r. 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-38/22 
Postępowanie pn. „Sukcesywna dostawa leków i szczepionek” 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

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: 

 

PYTANIA I 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenia kar umownych do poziomu wskazanego 
poniżej.  
§5. 1. 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.  
2. 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. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości 
niezrealizowanej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, jak też w przypadku rozwiązania umowy w trybie §9 ust. 
2.  
4. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może 
przekraczać 30 % wynagrodzenia brutto.  
5. W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia 
uzgodnionego jako dzień dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. 
W takim przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona różnica pomiędzy 
cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych u innego 
Wykonawcy.  
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy leku pod inną nazwą handlową z tę samą 
substancją czynną i tę samą dawką, za pisemną zgodą Szpitala. Sytuacja opisana w zdaniu 
poprzednim nie stanowi zmiany umowy.  
7. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich 
kwoty z faktury Wykonawcy.  
5. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w 
zapłacie należności objętej przedmiotem niniejszej umowy. 
 

 



 

 

 

 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę w zakresie §5 
załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 
1. 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.  

2. 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.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8% wartości 
niezrealizowanej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, jak też w przypadku rozwiązania 
umowy w trybie §9 ust. 2.  

4. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może 
przekraczać  30 % wynagrodzenia brutto. 

5. W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia 
uzgodnionego jako dzień dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego 
Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie potrącona 
różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów 
zakupionych u innego Wykonawcy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy leku pod inną nazwą handlową z tę 
samą substancją czynną i tę samą dawką, za pisemną zgodą Szpitala. Sytuacja 
opisana w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany umowy. 

7. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia 
ich kwoty z faktury Wykonawcy. 

8. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych.  

9. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku 
opóźnienia w zapłacie należności objętej przedmiotem niniejszej umowy.  

 
 
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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