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     Parczew, dnia 15.04.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2014 (5) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, 
opakowań do leków recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie Nr 1 
Do §1 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw w trybie "na 
ratunek" do 8 godzin?. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 2 
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 Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany 
umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z §1 ust.4 wzoru umowy. Czy z związku z tym, 
Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający określa ilości w poszczególnych asortymentach z należyta starannością, aczkolwiek nigdy 
nie jest w stanie przewidzieć wzmożonej zachorowalności pacjentów, czy tez odwrotnie, zmniejszenia 
zachorowalności w porównaniu do okresów poprzednich lat. W związku z tym brak jest możliwości 
określenia sztywnych granic co do uprawnienia Zamawiającego wynikającego z § 1 ust. 4 umowy. 
 
Pytanie Nr 3 
Do treści §1 ust.8 projektu umowy 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." 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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