
Strona 1 z 2 

 

  

 
 
 
 

 
 

Z A M A W I A J Ą C Y: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego 

w Opolu 

 

ul. Katowicka 66A 

45-061 Opole 
NIP 754-25-57-814 

REGON 531420768 

 tel. 077/441 63 01 

fax. 077/441 60 03 
sekretariat@onkologia.opole.pl  

www.onkologia.opole.pl 
 

 

 
   Opole, 11.10.2022r.  

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , zgodnie                                
z  art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego przedmiotem jest:” Dostawa leków                   
do chemioterapii  na okres 4 miesięcy dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”,  nr postępowania: 
FAZ.2800.67.2022-TP. 

Działając w oparciu o art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2022 
poz. 1710) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

 
Pytanie I  
Pytania do wzoru umowy:  
1. Do §1 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 
przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku 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?  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
2. Do §2 ust. 11 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "...                
z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. 
Odpowiedź:Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
 3. Do §3 ust. 10 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zastrzeżenia zawartego w §3 ust. 10 
wzoru umowy w taki sposób, aby z uwagi na ewentualne ograniczenia sprzętowe Wykonawcy, dopuszczalnym było 
ujęcie na jednej fakturze VAT tego samego kodu EAN więcej niż jeden raz, przy założeniu, że ogólna suma produktów 
z tym samym kodem będzie zgodna z ilością wskazaną w dokonanym przez Zamawiającego Zamówieniu? Tym 
samym prosimy o rezygnację z naliczania kary umownej zastrzeżonej w §5 ust. 1 pkt. e wzoru umowy.  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
4. Do §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej 
w §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy w taki sposób, aby wynosiła ona 1% wartości brutto NIEDOSTARCZONEGO w terminie 
asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie?  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
5. Do §5 ust. 1 lit. c) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej z tytułu odstąpienia 
od umowy jako 10% wartości NIEZREALZOWANEJ części umowy?  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
6. Do §5 ust. 1 lit. d wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej 
w §5 ust. 1 lit. d w taki sposób aby wynosiła ona 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
 7. Do §5 ust. 1 lit. e wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §5 ust. 1 lit. e jako niezgodnych 
z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie 
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zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów 
Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może 
zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.  
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
8. Do §5 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „…, z tym zastrzeżeniem, że potrącana kara umowna będzie 
miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia będzie wynikała z aktualnych oraz 
powszechnie obowiązujących norm prawnych.” 
Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Umową.  
 
Opracowały:  Zatwierdził:  
 K. Wojdyła 
 B .Kopeć                                    Marek Staszewski 

Dyrektor       
       Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu 
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