
 

Pilchowice dnia: 2021-06-26 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31 

44-145 Pilchowice 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

ODPOWIEDŹ  

NA ZAPYTANIE WYKONAWCY  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na ”Dostawy sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych dla Szpitala w 

Pilchowicach”, nr spr 15/ZP/2021/Z 

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, udostępnia poniżej treść 

zapytania do zaproszenia wraz z wyjaśnieniami: 

Przesyłam poniżej pytania do wzoru umowy do zapytania cenowego nr 15/ZP/2021 - dostawa sprzętu 

medycznego i produktów farmaceutycznych :  

 

1. Do treści (§3 ust. 4 lit.a)  wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści art. 552 KC: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na 

okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają 

Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". 

2. Do §4 ust.2  projektu umowy. Prosimy o wydłużenie dostaw zwykłych do 48 godz., oraz 

dostaw „cito” do 24 godz.  

3. Do treści §4 ust. 15 wzoru 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.”. 

4. Do treści §6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

postanowienia dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w prawidłowej realizacji 

każdorazowej dostawy w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości brutto towaru, którego 

opisywana zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na 

niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia 

pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 8,1% w skali roku, 

liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Sprzedającego przewidziana jest 

kara w wysokości 1 825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia. 

Jednocześnie prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: 

"... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 

dostarczenia towaru Kupującemu.". 

5. Do treści §6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej za niewykonanie dostawy w wysokości 1% wartości tej dostawy z 

pokryciem różnicy ceny zamówienia zastępczego? 

6. Do treści §6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów 

wzoru umowy w §6 ust. 1 pkt d) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w 

wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  

 

Odpowiedź od 1 – 6 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy 

 

DYREKTOR SZPITALA  

lek med. Joanna Niestrój Ostrowska  


