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                                                                                                  Głubczyce, 12-02-2010r.  

 
                     

                       Uczestnicy postępowania 
 
 
 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Dostawa leków dla SP ZOZ  w Głubczycach w Likwidacji 
– PN / 5 / I / 10”, odpowiedzi na pytania do SIWZ.   

 
Pytanie 1: 
Pakiet 5, poz. 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach 6% Plasma Volume 130/0,42 
o tych samych wskazaniach klinicznych w roztworze  Singera z octanem o osmolarności osocza 
277 mOsm w worku z jednym portem? Wg wiedzy Oferenta drugi port jest zbędny, ponieważ nie 
dodaje się dodatkowych leków do tego typu preparatu. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o 
umotywowanie w jakim celu Zamawiającemu potrzebny jest drugi port.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w preparatu w worku z jednym 
portem.     
 
Pytanie 2: 
§ 3 ust. 2 Umowy –   
czy  Zamawiający wyrazi zgodę aby zmiana ceny  brutto  następowała  automatycznie  w 
dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3: 
§ 3 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wyjątku w postaci  zmiany 
stawki podatku VAT? Zmiana ta obowiązywałaby z mocy prawa  od  daty  wejścia  jej  w 
życie, przy czym zmianie uległyby wyłącznie kwoty jednostkowe brutto, kwoty netto  nie 
zmieniłyby się.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4: 
§  8  Umowy  -  czy  Zamawiający  wyrazi   zgodę   na   usunięcie   tego   postanowienia, 
ewentualnie na uzupełnienie o następujące sformułowanie:  przy czym Zamawiający  nie  może  
odmówić zgody na cesję wierzytelności bez uzasadnionej przyczyny”? 
Zwracamy  uwagę,  że  dokonując  dostawy  i odraczając termin płatności wykonawca w pewnym 
zakresie  kredytuje  Zamawiającego.   
W  przypadku  nie zrealizowania przez Zamawiającego jego zobowiązań do odzyskania 
w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu 
wynagrodzenia  m.in.  przez  przeniesienie  wierzytelności  na  osobę  trzecią. 
Wskazane  postanowienie  ogranicza  w  praktyce  prawa  wykonawcy  do  dochodzenia  swoich  
należności wyłącznie na drodze sądowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SIWZ na wyżej wymienione 
postępowanie. 

 

 
 
 

 

 

 
                                                                                                            /Adam Jakubowski –  
                                                                                                    Likwidator SP ZOZ  

                                                                                                           w Głubczycach w Likwidacji/ 
FFFFFFFFFFFFFF. 

                                                                                                       Podpis Zamawiającego  

 


