
Nadarzyn, dnia 9 sierpnia 2021 r. 

SPGZOZ.271.1.2021                                                                            
 

Wszyscy W y k o n a w c y  
 

 

        W związku z pytaniami Wykonawców, wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „ZAKUP ORAZ 

SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE”,  zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z 

dnia 11 września 2019  r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) oraz  
pkt X SWZ Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 
Do §1 ust.7 wzoru umowy, prosimy o  dopisanie następującej treści: "..., dostawy produktów z 

krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę 

na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
 

Pytanie nr 2 

Do §3 ust.2,3, §10 ust.4 lit. b) wzoru umowy. Ze względu na obowiązujące przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych prosimy o wskazanie zakresu dopuszczalności zmian w realizacji zakupu 

przedmiotu zamówienia w zakresie możliwości zmniejszenia lub zwiększenia ilości szczepionek. 

Odpowiedź: 
Nie więcej niż do 40 % ilości określonej w załączniku nr 1A do formularza ofertowego w ramach 

każdej z Części, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest 
towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie nr 3: 
Do §5 ust.5,8 i 9 wzoru umowy. Ponieważ termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia 

faktury, a zapisy wzoru umowy w zakresie dostarczenia faktury są niejednoznaczne (wymogi zawarte 
w §5 ust.5 i ust.8 są sprzeczne), to prosimy o zmianę treści w umowy w zakresie §5 ust.8, poprzez 

nadanie mu brzmienia: „Podstawą zapłaty będzie potwierdzenie przez Zamawiającego na fakturze VAT 

dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy.” 
 

Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

 

Pytanie nr 4:  
Do §6 ust.1 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę podstawy wymiaru kary za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy poprzez uzależnienie wymiaru kary wyłącznie od wartości 

niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej wartości zamówienia. Proponujemy aby zapis w §6 
ust.1 umowy otrzymał brzmienie: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

lub jej części Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej wartości danej części 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 
 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
 

Pytanie nr 5: 



Do §6 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o wydłużenie terminu ewentualnej wymiany towaru wadliwego 

lub niezgodnego z zamówieniem do 48 godzin. 

Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

  
Pytanie nr 6: 

Dotyczy Części 2 poz. 3  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 3 

Szczepionki przeciw grypie w celu złożenie oferty korzystniejszej cenowo ? 
 

Odpowiedź : 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odrębnego pakietu.   

 

 

 

         Podpisał: 

         Michał Bieńkowski 

         Zastępca Dyrektora SPGZOZ 
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