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                         Wykonawcy 

 

Dotyczy:  Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. Dostawa leków różnych dla 

Szpitala Powiatowego  w Chrzanowie Sprawa nr:  51/2022. 

Pytanie 1. Do §3 ust. 11 projektu umowy: Co Zamawiający rozumie przez zwrot „wycena 

NFZ”? Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w 

trakcie trwania umowy będzie dokonywana jedynie na odstawie źródeł prawa mających 

moc norm powszechnie obowiązujących. 

Odp. Zamawiający przez zwrot „wycena NFZ” rozumie załącznik do 

obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

publikowanego w Dzienniku Urzędowym M.Z.  

Ewentualny wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wraz z dokumentami 

uzasadniającymi potrzebę waloryzacji będzie rozpatrywany indywidualnie. 

 

Pytanie 2. Do §6 ust.2 lit a) projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

postanowienie umowy §6 ust. 2 lit a) projektu umowy w taki sposób, aby kara umowna 

zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie 

proporcjonalna do wartości pozycji (części) zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem i 

wynosiła 0,5% od wartości tej części która zrealizowana została z opóźnieniem? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3. Do §6 ust. 2 lit. d) projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

zapisów umowy w §6 ust. 1 lit. d poprzez zapis o ewentualnej karze z tytułu rozwiązania 

umowy w całości bądź co do poszczególnych pakietów w wysokości 10% wartości brutto, 

odpowiednio, niezrealizowanej części przedmiotu umowy bądź niezrealizowanej części 

pakietu? 

Odp. Zamawiający zmienia zapisy we wzorze umowy. § 6 ust. 2 pkt d. przyjmuje 

brzmienie: za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę  w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia 

brutto ustalonego w umowie. 

 Z poważaniem  

                                                               z-ca DYREKTORA 

                                                              Izabela Kiełbalska 


