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SPGZOZ/66/17                                                                                          Czchów, dnia 10.05.2017 r. 

 

   

     

 Odp. nr 2                                                                                   Wykonawcy wszyscy 

                                                                                           biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie    

                 przetargu nieograniczonego na dostawę : Różnych produktów leczniczych  

                 BZP nr  503022-N-2017 z dnia 08.05.2017 

 

 

W odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów, informuję: 

 
 

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 5 poz. 30 do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie 

ofert większej liczbie Wykonawców?  

Dotyczy umowy 

Pytanie nr:1  

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.8? oznacza on w istocie bezterminowe  kredytowanie 

Zamawiającego, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę i jest sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego. 

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr:2 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 10.1.a  z 10% do wartości 

max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie nr:3 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 10.1.b  z 5% do wartości max. 

0,5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie nr:4 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 10.1.c  z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie nr:6 

Czy zamawiający zmieni par. 11.3 umowy w ten sposób, iż w wypadku ustawowej zmiany stawki 

VAT zmiana będzie dokonywana bez podpisywania pisemnego aneksu?  

Obecna regulacja powoduje, iż między ustawową zmianą stawki VAT a dniem podpisania aneksu do 

umowy w zakresie zmiany ceny brutto, Wykonawca jest narażony na konieczność wystawienia 

faktury sprzecznej z obowiązującymi przepisami fiskalnymi, bądź do obniżenia ceny netto – tak aby 

cena brutto odpowiadała obowiązującym w tym czasie stawkom VAT. Oba powyższe przypadki są 

rażąco niekorzystne dla Wykonawcy i sprzeczne są z dobrymi obyczajami handlowymi. 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 
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Pytanie nr 7 

Zadanie nr 5 poz. 30.  

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 5 poz. 30 do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie 

ofert większej liczbie Wykonawców?  

Odp: Zamawiający wykreśla z zadania nr 5 pozycję 30 - Simvacard 20mg 28tbl. - 150 op.             

i dodaje ją do zadania nr 4 poz. 292. 

 

 
 

 

 

 ……….………………….   

    /Kierownik SPGZOZ/                                                                           

 


