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Dotyczy postępowania przetargowego: Produkty lecznicze w tym z programów lekowych, 

szczepionki, środki kontrastowe.   

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia zapisy  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ 

 

 

Pytanie nr 1. 
1.  Do §4 ust. 3 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 terminu ważności zamówionych towarów nie 
krótszy niż 1/2 terminu deklarowanego przez producenta? 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 §4 ust. 3 projektu 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.". 

2. Do §4 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.”. 

3. Do §8 ust. 1 pkt 1 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.”. 

4. Do §8 ust. 4 w zw. z §3 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary 
umownej zastrzeżonej w §8 ust. 4 na wypadek niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w §3 
ust. 2 wzoru umowy do wysokości 1% wartości brutto zamówionego towaru oraz sprecyzuje czas na dokonanie 
przedmiotowego powiadomienia wskazując, że winno ono nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia przez 
Wykonawcę wiadomości o okolicznościach uniemożliwiających dostawę przedmiotu umowy w terminie? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 poz. 1, 2, 3, 4 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.   

Pytanie nr 2. 
Ze względu na szczególny charakter Produktu oraz w celu zachowania pełnej przejrzystości i bezpieczeństwa 
terapii Sprzedający i Kupujący prosimy o wprowadzenie dodatkowego §  do Umowy z zapisami: 

1 – Dotyczy Umowy, prosimy od zmniejszenie kar umownych   

z 1% na 0,1% wartości brutto brakującej ilości – za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania 

dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości z 5% na 0,5% wartości 
brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru 

2 – dotyczy Zadania 2 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu płatności dla Zadania nr 2 na 120 dni.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 1 – Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.   

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 2.   Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się, aby 

termin płatności dla zadania nr 2 wynosił 120 dni.   
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Pytanie nr 3. 
Czy Zamawiający w Zadaniu 21 w pozycji 3 Iodixanolum 270mg jodu/ml dopuści objętość 100ml , 
ponieważ tylko taka jest dostępna na rynku. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy podać 
wymaganą ilość fiolek . 

Odpowiedź ad. pytanie nr 3. Należy wycenić 40 fiolek. 

 

Pytanie nr 4. 
Czy Zamawiający w Zadaniu 22 w pozycji 3 Iohexolum 240mg jodu/ml dopuści objętość 50ml , 
ponieważ tylko taka jest dostępna na rynku. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy podać 
wymaganą ilość fiolek. 

 Odpowiedź ad. pytanie nr 4. Należy wycenić 80 fiolek. 
 

 

Pytanie nr 5. 
       Proszę o podanie prawidłowego numeru konta do wpłacenia wadium w postępowaniu: Produkty  
       lecznicze w tym z programów leczniczych, szczepionki, środki kontrastowe.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 5. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie rachunku 

bankowego do wniesienia wadium. 

Poprawny nr: PKO BP S.A. 52 1020 3541 0000 5602 0326 7366.  
 

 

 

 
                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 

        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


