
 

Katowice, dnia 20.05.2016r 
ZP/1637/16 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę leków w rozbiciu na pakiety.      
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 
w następujący sposób: 

1. we wzorze umowy par. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Mając na uwadze postanowienia ust. 1 wyżej, 
Wykonawca zobowiązuje się, za zapłatą ceny, do dostarczania Zamawiającemu _____________________ 
[nazwa i numer tzw. pakietu] przez okres obowiązywania umowy, na podstawie cyklicznych zamówień 
Zamawiającego, o których mowa w § 2 niżej, przestrzegając umówionych przez strony zasad 
wykonywania dostaw periodycznych.”     

2. we wzorze umowy par. 5 otrzymuje brzmienie:  
„§ 5 

Zapłata ceny 
1. W zamian za należyte wykonywanie umowy, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zapłata 

ceny, następująca z dołu, to jest po zakończeniu każdego okresu miesięcznego odpowiadającego 
miesiącowi kalendarzowemu, której wysokość za każdy okres rozliczeniowy jest ustalana według 
zasad określonych w ust. 2 i następne niżej.   

2. Za wykonane zgodnie z zamówieniami cyklicznymi dostawy periodyczne Wykonawcy przysługuje 
cena netto (bez podatku od towarów i usług) ustalona na podstawie: zbiorczego zestawienia 
przedmiotów dostaw periodycznych wykonanych przez Wykonawcę w danym miesiącu (okresie 
rozliczeniowym) i cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie przetargowej.  

3. Cena netto ustalona za dany okres rozliczeniowy w sposób, o którym mowa w ust. 2 wyżej, podlega 
zwiększeniu o podatek od towarów i usług w stawce wskazanej w ofercie przetargowej. Zapłata ceny 
w tak ustalonej wysokości będzie następowała przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 
prowadzony w ______________ o numerze ________________________________, na podstawie 
faktur sprzedaży wystawianych przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu do Apteki po 
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego albo wraz z ostatnią dostawą periodyczną wykonaną w 
tym okresie rozliczeniowym.  

 Termin zapłaty każdej z faktur sprzedaży wynosi 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, ale 
nie wcześniej, niż 30 dni od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie osobistego 
dostarczenia każdej faktury sprzedaży Zamawiającemu będzie dokonywane przybiciem na ww. 
dokumencie prezentaty o treści odpowiadającej zwrotowi: „wpłynęło dnia”.   

4. Pracownicy Zamawiającego, w tym członkowie personelu Apteki, nie mają prawa do potwierdzenia 
(podpisywania) w imieniu Zamawiającego faktur sprzedaży wystawianych przez Wykonawcę i 
dostarczanych Zamawiającemu. Wszelkie podpisy osób nieuprawnionych do reprezentowania 
Zamawiającego (czyli innych, niż członkowie zarządu) składane na fakturach sprzedaży, o których 
mowa w zdaniu pierwszym wyżej lub innych równoważnych dokumentach księgowych, są 
nieskuteczne w stosunkach między stronami o tyle, że nie stanowią uznania przez Zamawiającego 
jakiekolwiek roszczenia pieniężnego Wykonawcy wywodzonego z umowy lub ww. 
faktur/dokumentów.    

5. Łącznie świadczenia pieniężne brutto przysługujące Wykonawcy za należyte wykonanie niniejszej 
umowy nie mogą przewyższyć ceny łącznej brutto określonej w ofercie przetargowej. Wysokość 



 

podatku od towarów i usług określona w ofercie przetargowej, jest między stronami niezmienna, z 
zastrzeżeniem postanowień umowy dopuszczających taką zmianę i jej warunki.   

6. Strony zgodnie przyjmują, że w okresie obowiązywania umowy i na jej podstawie, Zamawiający nie 
ma obowiązku zamawiania od Wykonawcy przedmiotu umowy w ilościach szacowanych 
wskazanych w siwz, tzn. może zamówić mniejszą ilość tego przedmiotu (elementów/produktów z 
Pakietu ____). Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w 
tym w szczególności odszkodowawcze.   

7. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia o zwrot wydatków albo pokrycie 
jakichkolwiek kosztów dodatkowych ponoszonych lub poniesionych przez Wykonawcę w związku z 
umową.”   

 
W związku z wprowadzeniem zmian we wzorze umowy Zamawiający zobowiązuje się odpowiedzieć na 

wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie w zakresie zmienionych zapisów we wzorze umowy. 
Zamawiający odpowie na wnioski, które wpłyną do Zamawiającego w terminie do dnia 24.05.2016 r. do godz.1300.  
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na 
dzień 03.06.2016r. godz. 1000. Ostateczny termin składania wadium: 03.06.2016 r. godz. 1000, dokument, o którym 
mowa w Rozdz. XII pkt 3 SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 03.06.2016r. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 03.06.2016r. o godz. 1100. 
 
 
 

Z upoważnienia 
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