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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:  
 

 
Pytanie 1: 

do treści wzoru umowy § 1 : 

Czy Zamawiający dopuści: składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla 
asortymentu zawartego w Pakiecie nr 3, 98? 
Wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

do treści wzoru umowy: § 2  :  

Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności dostarczanych leków równy minimum połowie 
maksymalnego terminu ważności dla asortymentu zawartego w pakiecie numer 3, 98?  
(tj. 12-u miesięcy w przypadku 24 miesięcznego terminu ważności, 9-u miesięcy w przypadku 18 
miesięcznego terminu ważności, itd. …)  
UZASADNIENIE: 
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są 
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. Ponadto Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, 
zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania 
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej 
Odpowiedź: W zakresie pakietów numer 3 i 98 Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności 
dostarczonych leków był równy połowie maksymalnego terminu ważności leków od dnia dostawy. 
W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ 35/2019 (PROJEKT UMOWY NR 35/2019), 
który zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
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Pytanie 3: 

do treści wzoru umowy: § 7: 
Czy Zamawiający mając na uwadze, że zgłoszona reklamacja (ilościowa i jakościowa) wymaga 
rozpatrzenia wyrazi zgodę na wydłużenie terminów rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych w 
odniesieniu do pakietu numer 3, 98?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

do treści wzoru umowy: § 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §4 ust 4 umowy, dodatkowego zapisu o treści: ,,Przed 
rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający pisemnie 
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 5: 

do treści wzoru umowy: § 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień pilnych „na cito” maksymalnie do „48 godzin” 
od złożenia zamówienia dla Pakietu numer 1 ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6: 

do treści wzoru umowy: § 11  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 11 zapisu w brzmieniu: 
 
Czy w sytuacji, gdy siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy 
znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie 
umowy do podpisu na adres Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843 ze zm.)  zmianę  treści SIWZ i jest 
wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

Sporządziła: S. Skrycka   
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