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Dotycry postępowania w trybie zapytania ofertowego z ,rZakup i dostawa leków -
powtórka IIo'

Lp, Pltanie Odpowiedz
1. Do §3 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o informacj% czy w

przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu
przedmiotu umowy oraz braku możliwości dostarczenia
zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie
to groziło rńącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający
wyrazi zgodę na sprzedń w cenię zbliżonej do rynkowej
Iń vłyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności
ponoszenia kary przez wykonawcę?

Zgo dnie z zapytaniem ofertowym.

) Do §3 ust. F wzory umgwy: Prosimy o dodanie słów
zgodnych z art. 552 k,c.: "... z wyłączeniem powołania się
przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowipującego
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupuiącemu.".

Zgo dnie z zapytantem o fertowym.

3. Do §5 ust. 6 wzoru umowy: Ze względu na konieczność
redystrybucj i zwróconego produktu \eczniczęgo, prosimy o

zmianę wymogu wskazanego w §5 ust. 6 wzoru umowy,
poptzęz następujący zapis: "Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zwrotu niewykorzystanego produktu
Ieczniczęgo w ciągu 7 dni od dnia dostawy."

Zgodnte z zapytaniem ofertowym.

4. Do §6 ust, 1 pkt 1) lit. b)" pkt 2) w.zoru umowy: Czry
ZamawiĄący wyrazi zgodę na zmiartę sposobu obliczania
kar zasttzężonych w §6 ust. 1 pkt 1) lit. b), pkt 2) w taki
sposób, ńy naliczanę onę były od wartości
NIEZREALIZOWANEJ części umowy, a nie od wartości
całei umowy?

Z go dnie z zaplĄantem ofertowym.

5. Do §6 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów: ,,,
pod waruŃiem, że potrącana kara umowna będzie miała
charaktęr bezsporny oTaz wymagalny, a możliwość
dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz
powszechnie obowiązui ących norm prawnych.".

Z go dnte z zapytaniem ofertowym,

6. Czy Zamawiający vłyrazi zgodę na ustanowięnię zę swojej
strony zńezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego
wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących
postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzękucii wprost w trybie

Zgo dnie z zapytantem ofertowym.
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ałt.777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cyłvilnego,
- cesji na zabezpieczeńe w Narodowym Funduszu
Zdrowia.
Celęm wyjaśnienia powyższego zapytania zwTacamy
uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane
postępowaniem restrukturyzacyjnym wprowadzonym u
Zamawiającego, polegające m.in. na niemozliwości
odzyskania (w całości lub w części) należności objętych

PRZEWODNICZĄCY
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