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Korfantów dnia 20.04.2010r.
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu
prowadzonym  w  trybie  przetarg  nieograniczony,  na " Systematyczne  dostawy  gazów 
medycznych i technicznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-225/09/10. 

Pytanie 1 - wzór umowy §2 
1. termin dostarczenia przedmiotu umowy do Działu technicznego przy ul. Wyzwolenia 11 

w  Korfantowie  nastąpi  na  wezwanie  zamawiającego  sukcesywnie  przez  okres  18 
miesięcy od dnia zawarcia umowy zgodnie z zamówieniem zamawiającego. Dostawa w 
danym dniu do godz. 13:30 z wyjątkiem sobót i niedziel;

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu Działu technicznego 

Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Zamówienia 
składane będą telefonicznie lub faksem (na numer ....... . ). 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 2 ust. 2 na następujący zapis:
„Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  towaru  do  magazynu  Działu  technicznego 
Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia  złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
Zamówienia składane będą telefonicznie lub faksem, na numer ……………………………”

Pytanie 2 - wzór umowy §4 
1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności  przelewem  na  rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na  fakturze  w terminie  30  dni  od  daty  wystawienia 
faktury. Z tym, że data wystawienia danej faktury nie noże być wcześniejsza  niż dzień 
realizacji dostawy której ta faktura dotyczy. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.
2. Datą  spełnienia  świadczenia  pieniężnego  przez  Zamawiającego  jest  data  uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 3 na następujący zapis:
„Datą  spełnienia  świadczenia  pieniężnego  przez  Zamawiającego  jest  data  obciążenia 
rachunku bankowego Wykonawcy.”

Pytanie 3 - wzór umowy §5 
1. W  przypadku  dostarczenia  przez  Wykonawcę  wadliwego  towaru,  Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  jego  wymiany  na  towar  wolny  od  wad  w  terminie  do  3  dni 
roboczych  od  daty  uznania  reklamacji  za  zasadną,  przy  czym  termin  rozpatrzenia 
reklamacji nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.
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2. Zamawiający zgłasza reklamację drogą telefoniczną lub faksem na numer: 
……………… w terminie do 5 dni od dnia dostarczenie towaru przez Wykonawcę do 
magazynu Działu technicznego Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 3 na następujący zapis:
„Zamawiający zgłasza reklamację drogą telefoniczną na numer ……………………., w 
terminie do 5 dni od dnia dostarczenia towaru przez Wykonawcę do magazynu Działu 
technicznego Zamawiającego.

Pytanie 4 - wzór umowy §6 
1.  Strony umowy  postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne z 

następujących tytułów i w wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z winy jednej ze stron, drugiej stronie 
przysługuje prawo do nałożenia kary w wysokości  10 % wartości  niezrealizowanej części 
umowy, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach 
określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  Zamówień publicznych. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne uzasadnione żądanie karę 
umowną w wysoko 0,2% wartości niedostarczonej lub niewymienionej na wolna od wad, 
bez uzasadnionej przyczyny i z winy Wykonawcy, w ustalonym przez  strony terminie 
dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie lub wymianie. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.
2 W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest do 

zapłaty ustawowych odsetek
Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 5 - wzór umowy §11
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się 

niewykonywania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę, bez 
uzasadnionej przyczyny i z jego winy, przez co należy w szczególności rozumieć brak 
realizacji zamówionych dostaw towaru, nieterminowe dostawy towaru, dostarczanie 
towaru wadliwego. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający 
winien każdorazowo wezwać na piśmie Wykonawcę złożenia stosownych wyjaśnień. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 6 - wzór umowy §13
W przypadku nieuzasadnionego i zawinionego przez Wykonawcę nie zrealizowania w 
terminie, o którym mowa w §2  ust. 2 umowy, trzech pod rząd dostaw zamówionego towaru, 
przez co należy rozumieć także terminowe dostawy towaru wadliwego, Zamawiający ma 
prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku kierowania do 
Wykonawcy dodatkowych wezwań. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 7 - wzór umowy §15
Spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla danej sprawy 
sąd powszechny. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.
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Czy Zamawiający zgodzi sie na wykreślenie z Projektu Umowy: 
Pytanie 8 - wzór umowy §4
4. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty całości lub części należności w przypadku 

niezgodności pomiędzy treścią faktury a faktycznie otrzymanym towarem, dostarczeniem 
towaru wadliwego, stwierdzeniem braków lub błędów w treścią faktury. O wstrzymaniu 
zapłaty Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę podając przyczynę uzasadniającą 
podjęcie takiej decyzji. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.
5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty całości lub części należności, 

wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości 
lub wystawienia dokumentu korygującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 
o stwierdzonych uchybieniach. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 9 - wzór umowy §10
Wykonawca nie może zbyć lub w jakiejkolwiek formie obciążyć (także nieodpłatnie) 
wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskana pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę.

1. Prosimy o dopisanie w SIWZ wymogu wynikającego z poniższego zapisu, jeśli zachodzi 
(dotyczy tlenu medycznego).

a) Czy Zamawiający świadczy, lub w najbliższym czasie, z jakimś prawdopodobieństwem 
będzie  świadczył  jakiekolwiek  usługi  poza  umową  z  NFZ  przy  użyciu  gazów 
medycznych?

b) Czy Zamawiający udostępnia jakąś część swego mienia wraz z dostępem do gazów 
medycznych osobom lub firmom nie wykorzystującym tego w 100% w zakresie umowy z 
NFZ,  lub  w najbliższym  czasie  z  jakimś  prawdopodobieństwem przewiduje,  że  może 
udostępniać ?

- Jeśli odpowiedz na pytanie a lub b niniejszego punktu brzmi, tak, to w takim przypadku, 
zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Farmaceutyczne  z  06.09.2001r  Art.  41.1  ust  1a)  ppkt  b) 
Wykonawca nie może dokonywać sprzedaży produktów leczniczych do takiego podmiotu 
z zakładu wytwarzającego, a jedynie z hurtowni farmaceutycznej. 

Pełna  odpowiedzialność  za  zakupy  w  niewłaściwym  miejscu  spoczywa  na 
Zamawiającym.

W związku z tym prosimy o dopisanie do SIWZ wymogu posiadania przez Wykonawcę 
zarejestrowanej Hurtowni Farmaceutycznej,  potwierdzone poprzez załączenie do oferty 
zezwolenia  na  prowadzenie  Hurtowni  Farmaceutycznej  wydane  przez  Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego, umożliwiające sprzedaż gazów medycznych używanych w 
jakimkolwiek stopniu przy udzielaniu świadczeń poza kontraktem z NFZ.
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Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  treść  SIWZ przez  dopisanie  w  pkt.  6  ppkt  6.5  o 
następującej treści:

„Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  posiadał  zarejestrowaną  Hurtownię 
Farmaceutyczną, 

oraz dopisanie w treści SIWZ w pkt 10.10 ppkt.10.25 następującej treści:

„Na potwierdzenie  spełnienia  warunku  z  pkt  6,  ppkt.  6.5  Wykonawca  do  oferty  dołączy 
zezwolenia na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, umożliwiające sprzedaż gazów medycznych używanych w jakimkolwiek 
stopniu przy udzielaniu świadczeń poza kontraktem z NFZ.”

2. Zapewne w dobie dostosowywania Szpitali do norm europejskich, Zamawiający wymaga, 
aby  oferowany  tlen  medyczny  spełniał  wymogi  Farmakopei  Europejskiej,  prosimy  o 
dopisanie takiego wymogu do SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga spełnienia w/w wymogów.

3. Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Druku Wzór Umowy:
a) W § 2 ust 4 prosimy o zmianę z „ponosi Wykonawca” na „ponosi Zamawiający”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 2 ust. 4 na następujący zapis:
„Koszty transportu przedmiotu umowy do Działu technicznego przy ul. Wyzwolenia 11 w 
Korfantowie ponosi Zamawiający – dostawa następować będzie transportem Wykonawcy.”

b) W § 4 ust 1 prosimy o zmianę z „otrzymania” na „wystawienia”.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

c) W § 4 ust 3 prosimy o zmianę brzmienia z „Datą spełnienia świadczenia pieniężnego 
przez Zamawiającego jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego” na 
„Datą  spełnienia  świadczenia  pieniężnego  przez  Zamawiającego  jest  data  wpływu 
środków na konto Wykonawcy”.  Czyli  jest to data od której możemy dysponować 
tymi środkami, przed tym terminem są one w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 3 na następujący zapis:
„Datą  spełnienia  świadczenia  pieniężnego  przez  Zamawiającego  jest  data  obciążenia 
rachunku bankowego Wykonawcy.”

d) Prosimy  o  zmianę  treści  §  10  na  „Przeniesienie  wierzytelności  wynikających  z 
niniejszej  umowy  na  osobę  trzecią  dopuszczalne  jest,  tylko  i  wyłącznie,  pod 
warunkiem, iż Wykonawca na 30 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy 
cesji zawiadomi Zamawiającego na piśmie o tym fakcie”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

e) W celu równego traktowania  Stron Umowy,  prosimy o dopisanie w Paragrafie  11 
ustępu  o  treści  „Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  nie 
wykonywania  lub  nieprawidłowego  wykonywania  umowy  przez  Zamawiającego, 
przez  co  należy  w  szczególności  rozumieć  brak  terminowych  płatności.  Przed 
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złożeniem  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  Wykonawca  może  wezwać 
Zamawiającego do złożenia wyjaśnień.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

f) W celu równego traktowania  Stron Umowy,  prosimy o dopisanie w Paragrafie  13 
ustępu o brzmieniu „W przypadku nie zrealizowania w terminie, o którym mowa w §4 
ust.  1  umowy  terminowych  płatności  trzech  faktur  Wykonawca  ma  prawo 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku kierowania do 
Zamawiającego dodatkowych wezwań.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 13 dopisując ustęp o brzmieniu:
„W  przypadku  nie  zrealizowania  w  terminie,  o  którym  mowa  w  §4  ust.  1  umowy 
terminowych  płatności  trzech  faktur  Wykonawca  ma  prawo  wypowiedzieć  umowę  ze 
skutkiem  natychmiastowym  bez  obowiązku  kierowania  do  Zamawiającego  dodatkowych 
wezwań.”

g) Prosimy  o  dopisanie  ustępu  o  treści  „Zamawiający  nie  będzie  napełniał  butli 
należących  do  Wykonawcy,  jak  też  nie  będzie  odsprzedawać  gazu  w  butlach 
stanowiących  własność  Wykonawcy,  bez  jego  zgody”.  Wynika  to  z  zapisów 
stosownej Ustawy, ale w trosce o przestrzeganie obowiązującego Prawa, wskazanym 
jest, dla dobra obu stron Umowy, aby umieścić to dodatkowo w Umowie.

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje w § 2 ust. 6 o następującym brzmieniu:
„Zamawiający nie będzie napełniał butli należących do Wykonawcy, jak też nie będzie 
odsprzedawać gazu w butlach stanowiących własność Wykonawcy, bez jego zgody”.
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