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WYJAŚNIENIA SWZ 
 
 
dotyczy:  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 ust.1 w postępowaniu pn.: „Dostawa produktów leczniczych w ramach programu 

lekowego” 
 
Zamawiający: 
NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o. o. na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na zapytania zgłoszone w toku 

przedmiotowego postępowania udziela następujących wyjaśnień: 

 
I 
Pytanie 1 
Do §2 ust. 3 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis w §2 ust. 3 wzoru umowy jest nazbyt ogólny i 
nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na 
potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu 
zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §2 ust. 3 umowy, w taki sposób, aby 

był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze 
zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu 
zamówienia), art.433 pkt 4) (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), 
art. 454 ust.1 i ust.2 pkt 3) (zakazującym istotnych zmian umowy, jeśli zmiana w sposób znaczny 
rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 
(dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie PZP). 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 

Pytanie 2 
Do §10 ust. 1 wzoru umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 1 wzoru umowy poprzez 
dodanie zdania: „chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne 
faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla 
produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym)."? Z uwagi na 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne 
jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych 
oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). 
Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i 
transportem tych produktów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 

Pytanie 3 
Do §13 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 
zastrzeżonej w §13 ust. 1 lit. a) wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto 

NIEZREALIZOWANEJ części umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
Pytanie 4 

Do §13 ust. 1 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy §13 
ust. 1 lit. b) wzoru 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 pozycji (części), za każdy dzień opóźnienia 
oraz na rezygnację z minimalnej, sztywnej kary w wysokości 100,00 zł? Wskazujemy przy tym, że 
wysokość ww. kar umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze 0,1% wartości 
brutto umowy, minimum 100,00 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej 

terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych 
innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia wykonawcy z 
uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - 
ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z 
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proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają 
jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, wykonawca wnosi o zmianę 

wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
Pytanie 5 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 
z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili 
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 
Odpowiedź: 
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
cywilnego 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z 
potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec 

Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności 
objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w 
toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie 
z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. 
– Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
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