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     Wg rozdzielnika  
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  dostawę  leków (Nr procedury SPSSZ/37/D/19). 
 
 

1. 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 pozycji itp. Zgodnie 
z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warun-
ków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3 i 4 wzoru umowy. 
Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź : Ze  względu na specyfikę pracy szpitala, Zamawiający nie jest w stanie określić 
warunków zmian ilościowych przedmiotu umowy.  Zmiany te mogą nastąpić po podpisaniu 
aneksu, a więc obie strony muszą na to wyrazić zgodę.  

2. Do §1 ust. 6 wzoru umowy prosimy o dopisanie „… na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”. 
Odpowiedź : Nie. Jednak przedłużenie umowy może nastąpić  po podpisaniu aneksu za zgo-
dą obu stron .  

3. Do §1 ust. 8 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 
przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargo-
wej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na 
sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez koniecz-
ności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odpowiedź : Nie.  

4. Do §1 ust. 11 prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z 
wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia to-
waru Kupującemu." 
Odpowiedź : Nie.  

5. Do §3 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie okresu dostawy do godz. 13:00 w dniu 
roboczym. 
Odpowiedź : Nie.  

6. Prosimy o dopisanie do §3 ust.4 wzoru umowy: "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają 
wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla 
produktów przewożonych w niskiej temperaturze)." 



 

 

Odpowiedź : Nie.  
7. Do §4 ust. 1 wzoru umowy. Ponieważ dostarczana wraz przedmiotem umowy faktura VAT 

jest jednocześnie dokumentem dostawy to wnosimy o zmianę §4 ust.1 projektu umowy, po-
przez wprowadzenie zapisów stwierdzających, że faktura VAT będzie dostarczona wraz z 
dostawą, a odbiór towaru potwierdzi na niej upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.  
Odpowiedź :  Tak.  

8. Do §6 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 pełno-
wartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o  dopisanie do §5 
ust.1 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem waż-
ności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi 
wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

9. Prosimy o dopisanie do §7 ust. 3 wzoru umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych". 
Odpowiedź : Nie.  
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