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LAS-347/1-PN/105-2018                                                                  Rybnik, dnia 10.10.2018 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów leczniczych  
(zamówienie nr LAS-347-PN/105-2018 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 04.10.2018 r pod nr 631711-N-2018 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 
odpowiedzi. 
 

Pytanie 1:  „Do treści §2 ust.7 wzoru 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.<<.”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 2:  „Do treści §12 ust.1 wzoru umowy. Ponieważ wykonawca zamówienia nie ma 

żadnego wpływu na decyzje administracyjne odnoszące się do zasad rozliczeń 
Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia ani też na częstotliwość 
i zakres zamówień składanych przez Zamawiającego, to nie może ponosić 
konsekwencji zmiany cen produktów zakupionych i dostarczonych, będących 
własnością Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie 
zapisu z §12 ust.1 wzoru umowy, obligującego wykonawcę do dokonania korekt 
faktur VAT na towary, które dostarczył Zamawiającemu.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 

 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 

termin składania ofert wyznaczony do dnia 12.10.201 8 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 

 
 


