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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę implantów”.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane 

przez uczestników postępowania. 

 

 

Pytania i odpowiedzi  

1. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika produktu 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 (dotyczy 

zapisów §3 ust. 7 pkt 2 projektu umowy)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 

 

2. Do treści §3 ust.7 pkt 3 projektu umowy prosimy o dodanie sentencji, wynikającej z 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 treścią SIWZ. 

 

3. Do §5 ust. 3 pkt 5) projektu umowy prosimy o dopisanie:"...możliwość przedłużenia umowy do 6 

miesięcy w stosunku do okresu wskazanego w §8 projektu umowy. "  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 

 

4. Do §6 ust.1 pkt 2) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego 

kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru powyżej 2 dni poprzez 

wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki?  

Odpowiedź: 

Termin dostawy jest kryterium oceny ofert i zależy od Wykonawcy. Zamawiający wymaga złożenia 

oferty zgodnie z treścią SIWZ. 

 

5. Do treści § §6 ust.1 pkt 3) projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej 

naliczenia kary przez Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto zamówionego, a 

niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, gdyż wcześniejsza cześć tego zapisu przy dokonaniu 

zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną 
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wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy powiększoną o koszty 

transportu naliczone przez innego Wykonawcę.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 

 

6. Do treści §6 ust.1 pkt 3) projektu umowy prosimy o dodanie sentencji, wynikającej z 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 treścią SIWZ. 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 pkt 5)-7) poprzez zapis o 

ewentualnej karze za rozwiązanie umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części 

przedmiotu umowy? 8. Do §9 ust.7 projektu umowy. Ze względu na to, że realizacja takiego zadania 

wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie wykonawcy prosimy o jego wykreślenie. Rezygnacja z 

powyższego zapisu będzie skutkowała możliwością złożenia oferty z niższymi cenami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje 

modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ, 

Zadanie Nr 3. Program lekowy w leczeniu SM II. Szczegółowy opis w załączeniu (zmieniony 

Załącznik Nr 2 do SIWZ w załączeniu). 

Zgodnie z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn  
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