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Dotyczy : przetargu nieograniczonego na: Produkty farmaceutyczne: Insuliny Gąbka 
Hemostatyczna    Nr Sprawy 12/PN/16 
 Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :  
 
1.Do § 2 ust.2 projektu umowy oraz Rozdziału VII pkt III ppkt b) SIWZ - termin dostaw 
zamówienia CITO i kryteria oceny ofert. Ze względu na zwiększenie konkurencyjności oraz z 
uwagi na możliwość wyboru z niższą ceną prosimy o uszczegółowienie kryteriów oceny ofert 
poprzez ustalenie minimalnego czasu na dostawę zamówienia w trybie CITO na poziomie np. 6 
godzin.  
2. Do §2 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z 
treści art. 552 kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."  
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, 
nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. 
Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia 
warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.4 i ust.5 umowy. 
Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  
4. Do §5 projektu umowy prosimy o dopisanie słów: ", w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego może zostać dostarczony produkt z krótszym niż 12 miesięcy terminem 
ważności." 
5. Do §9 ust.4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego 
zakazu sprzedaży i cesji wierzytelności przez dodanie słów "... bez zgody Kupującego, 
wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić."? 
 
Odpowiedź Zamawiającego dotyczy pyt.1,2,3,4 i 5. 
Zamawiajacy nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy  
 
 
 
 
 
Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl  
 
 
 
 
 
 
 


