
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 
IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO 

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304 

 

Certyfikat Jakości                                         

PN-EN ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 

Nr postępowania SZP-332-17PN/2021                                      Olsztyn, dnia 02-03-2021r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:    Produkty lecznicze Etanercept i Romiplostim 

 

      Na podstawie art. 135  Ustawy  Prawo zamówień publicznych Dz. U.   z 11-09-2019r.  poz. nr 

2019)  Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia  treść 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  

 

 
Pytanie 1 

W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa przetargu, 

prosimy o odpowiedź na pytania: 

1. Do §3 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający 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? 

 

2. Do §4 ust. 3 wzoru umowy: 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.". 

 

3. 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.”. 

 

4. Do §8 ust. 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.”. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 1-4. Podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 

 
                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 
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