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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 
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Konin,  16.10.2019 r. 

WSZ-EP-35/1014/2019                                                                  

                                                                                     Wg rozdzielnika 

 

Wyjaśnienia do SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę leków biorących udział  
w programach lekowych, chemioterapii oraz wspomagających na rok 2020  

 (nr sprawy: WSZ-EP-35/2019). 

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
 Dotyczy § 5 ust. 10 wzoru umowy – termin ważności produktów  
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów 
leczniczych do 6 miesięcy dla pakietu nr 10, 15, 105?  
Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywnie, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być 
wystarczający.  
Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczenia produktów z terminem ważności 
krótszym niż wymagany za uprzednią zgodą Zamawiającego?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Dotyczy § 6 ust. 1.3 wzoru umowy – kary umowne  
Czy Zamawiający zgodzi się w § 6 ust. 1.3 wzoru umowy na zmianę wartości umowy brutto jako 
podstawy do ustalenia wysokości kary umownej na wartość niezrealizowanej części umowy brutto?  
Zgodnie z wytycznymi UZP i wypracowanym stanowiskiem KIO określając wysokość kar umownych, 
Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w 
połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez 
zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być 
powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Powyższy zapis w brzmieniu przewidującym karę 
umowną w wysokości liczonej od całości wynagrodzenia (również prawidłowo zrealizowanego) 
pozostaje w sprzeczności funkcją kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 

 

 

Sporządziła: S. Skrycka   


		2019-10-16T12:08:24+0200
	Mieczysław Piotr Czerwiński-Mazur




