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Konin, 11.09.2020 r. 
WSZ-EP-39/1124/2020                                                                

                                                                                     Wg rozdzielnika 

 

Wyjaśnienia do SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę leków biorących udział w 
programach lekowych.(nr sprawy: WSZ-EP-39/2020). 

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

 

1. Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania dokumentu 
dostawy oprócz faktury? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura 
VAT spełniać będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu leczniczego, a tym samym 
zawierała będzie między innymi takie informacje jak numer serii czy data ważności dostarczonego 
przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 2. Do treści §5 ust. 7 wzoru 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 rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie 
zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary 
przez Wykonawcę?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
3. Do treści §5 ust.8 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 
art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru.”.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
4. Do treści §5 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „ z tym zastrzeżeniem, że zwrot może 
zostać dokonany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
5. Do treści §5 ust. 9 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „ z tym zastrzeżeniem, że zwrot może 
zostać dokonany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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6. Do treści §6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 
kary umownej za opóźnienie dostawy w wysokości 1% wartości brutto opóźnionego asortymentu 
dziennie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
7. Do treści §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 
kary umownej za opóźnienie reklamacji w wysokości 1% wartości brutto reklamowanego 
asortymentu dziennie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
8. Do §6 ust. 1 pkt 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara była liczona w 
wysokości 0,5% od wartości zamówienia co do którego zabrakło informacji o której mowa w §2 ust.8 
lub §5 ust. 2 projektu umowy.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
9. Do treści §6 ust. 2 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara 
umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
10. Do rozdziału XV pkt 15.3 siwz kryterium oceny ofert w zakresie terminu realizacji dostawy. W 
związku z dostawami odbywającymi się w okresie epidemii oraz biorąc pod uwagę wzmożone środki 
ostrożności prosimy o wydłużenie najwyżej ocenianego czasu dostawy zwykłej do 2 dni roboczych, a 
najniżej ocenianego do 4 dni roboczych.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
11. Do rozdziału XV pkt 15.4 siwz kryterium oceny ofert w zakresie terminu realizacji reklamacji. 
Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu 
epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do 
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków 
ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym z podmiotów 
leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, 
procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w 
terminie oczekiwanym przez Zamawiającego, dlatego też prosimy o wydłużenie najwyżej ocenianego 
terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad dostarczanego w trybie zwykłym do 4 
dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości z proporcjonalnym wydłużeniem kolejnych 
ocenianych dni.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 

 

 

Sporządziła: S. Skrycka   
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