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W S Z Y S C Y 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę 

produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 

w Zakopanem  

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie 1 
Prosimy o wskazanie który termin wykonania zamówienia jest prawidłowy. W „Zaproszeniu do 
składania ofert na sukcesywną dostawę produktów leczniczych na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem” podano termin wykonania zamówienia 
12 miesięcy, a w §4 ust.1 projektu umowy wskazano termin realizacji zamówienia: 31.08.2022 r. 
 Odp. Termin realizacji zamówienia 31.08.2022r. Treść zaproszenia w tym zakresie 
została zmodyfikowana. 
 
Pytanie 2 
Do §1 ust.10 projektu umowy. Ponieważ produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są 
produktami pełnowartościowymi, to prosimy o dopisanie do §1 ust.10 umowy następującej treści: 
"Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych 
sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." 
Odp. Tak, zgodnie z modyfikacją zaproszenia. 
 
Pytanie 3 
Do §4 ust.2 projektu umowy. Prosimy o wydłużenie godzin dostaw co najmniej do godziny 13:30. 
 Odp. Nie, postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 4 
Do §6 ust. 4 projektu 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 Kupującemu.”  
Odp. Nie, postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 5 
Do §8 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w §8 ust.2 
poprzez doprecyzowanie, że obliczanie kary za opóźnienie w realizacji dostawy będzie dokonywane 
od wartości NIEDOSTARCZONEJ partii towaru za każdy dzień zwłoki? 
 Odp. Nie, postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 6 
Do §1 ust.5 oraz §9 ust.2 pkt 2, 3 projektu umowy. Prosimy o informację, czy w przypadku 
wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości 
dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla 
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie 
tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
 Odp. Nie, postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. 
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