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    PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA  
„DOSTAWĘ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH (HYDROKSYZYNA)”  

O ZNAKU DLZA – 230 – 08/22 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na 

dostawę produktów farmaceutycznych (hydroksyzyna):  

 
 

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?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 
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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. 

 

 


