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WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę leku Abemaciclibum                       

w ramach programu lekowego B9, leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10)                    

dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie,   

nr sprawy: WSZ-EP-44/2020 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  

 
Pytanie 1  
Pytanie dot. pkt 15.3 i 15.4 SIWZ: 
Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym 
idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium 
oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy oraz terminu reklamacji poprzez 
wydłużenie terminu minimalnego do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia lub zgłoszenia 
reklamacji, oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie 
przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów 
znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym 
korzystnie wpłynie na oferowane ceny. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2  
Pytanie dot. §1 ust. 2 projektu umowy: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie 
określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć 
miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 
144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany 
umowy będzie przesądzać o nieważności §1 ust. 2 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający 
odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3  
Pytanie dot. §5 ust. 6 projektu umowy: 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 
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rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 
rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 
Wykonawcę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4  
Pytanie dot. §5 ust. 7 projektu umowy: 
Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem 
powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5  
Pytanie dot. §6 ust.1 pkt 1 projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie                     
w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% 
wartości nie opóźnionego zamówienia dziennie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Pytanie dot. §6 ust.1 pkt 2 projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie                     
w terminie zamówionej partii towaru podlegającego reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o 
karze w wysokości 1% dziennie wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego 
reklamacji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Pytanie dot. §6 ust.1 pkt 3 projektu umowy: 
Prosimy o rezygnację z karania Wykonawcy za brak powiadomienia o zmianie ceny urzędowej, 
objęciu leku ceną urzędową, zaprzestaniu obowiązywania na lek ceny urzędowej gdyż informacje 
takie, każdorazowo wynikają z powszechnie obowiązujących źródeł prawa, do których Zamawiający 
ma dostęp za pomocą ogólnodostępnych publikatorów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę, zgodnie z SIWZ. 
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