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WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-18/2020 
 
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:  

1. Do treści §1 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu 
umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 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 zapisów z Do treści §1 ust. 2 wzoru umowy. Czy w związku z tym, 
Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? Czy względnie Zamawiający doprecyzuje warunki graniczne 
zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, w tym poprzez podanie okoliczności, w których ilości przedmiotu 
umowy ulegną zmniejszeniu oraz określenie procentowego zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w takich 
okolicznościach? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
2. Do treści §2 ust. 3 wzoru umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 3 wzoru umowy w ten 
sposób, że zamiast jednej faktury do jednego zamówienia będzie możliwe wystawianie maksymalnie do trzech 
faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych 
produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. 
Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz leków 
przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność 
podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W 
przypadku pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
możliwe jest objęcie ich jedną fakturą. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ. 
 
3. Do treści §5 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania dokumentu dostawy? 
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:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
4. Do treści §5 ust. 6 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:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
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5. Do treści §5 ust. 7 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:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
 

6. Do treści §5 ust. 8 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „ z tym zastrzeżeniem, że zwrot może zostać 
dokonany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy.”. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
 

7. Do treści §5 ust. 9 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w 
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych 
towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego 
dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o 
dopisanie do §5 ust. 9 wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem 
ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
 

8. Do treści §6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 
umownej za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionego asortymentu dziennie? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
 

9. Do treści §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 
umownej za opóźnienie reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego asortymentu dziennie? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
 

10. Do treści §6 ust. 2 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna 
będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny.”. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SIWZ 
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