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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 21/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Do §1 ust. 5 projektu 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:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na sprzedaż towaru równoważnego po cenie innej niż cena towaru 

brakującego ale jeżeli sprzedaż towaru równoważnego będzie groziła Wykonawcy stratą, to nie będzie 

miał obowiązku oferować go Zamawiającemu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Do §2 ust.2 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie dostawy do godziny 12.00.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Do §6 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej 

zastrzeżonej w §6 ust. 2 wzoru umowy do wysokości 1% wartości ceny brutto towaru odnośnie 

wydania którego Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Do §6 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara umowna 

będzie miała charakter bezsporny, a możliwość dokonania potrącenia będzie wynikała z powszechnie 

obowiązujących norm prawnych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Do §7 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis §7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest ogólny  

i nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na 

potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu 

zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §7 ust. 1 umowy, w taki sposób aby 

był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze 

zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu 

zamówienia), art.433 pkt 1 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), 

art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza 

albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 

(dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie Pzp).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 


