
SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY 

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

                         WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:      

 prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik 
   03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13 

Tymczasowa lokalizacja: 00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24/26 

NIP 113-21-68-300  REGON 016084355  KRS 0000113950 

PN-EN ISO 9001:2015-10  www.spkso.waw.pl  e-mail: klinika@spkso.waw.pl 

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-17  (kancelaria) 

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16  (fax kancelaria) 

 
                                                                                          Warszawa, dnia 04.04.2022 r.   
                                                                            

                                                                                   

                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania                     
                                                                                        

Nr sprawy ZP/03/2022 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH I LEKÓW Z PROGRAMÓW LEKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1) 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści 

specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pytanie do wzoru umowy 

Do §2 ust. 14, §10 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy: Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania 

produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz 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 powyższą propozycję. 

 

2. Pytanie do wzoru umowy 

Do §2 ust. 17 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 

k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi zmian do treści ust.17 w §2 wzoru umowy, gdyż jest to klauzula 

do wprowadzenia której zobowiązał nas Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, który weryfikował 

dokumentację przetargową przed ogłoszeniem postępowania. W tej sytuacji treść klauzuli nie podlega 

zmianie. 

 

3. Pytanie do wzoru umowy 

Do §3, §10 ust. 2 pkt 2 lit. b) wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów: „(…) przy czym zgodę na 

przedłużenie terminu obowiązywania umowy musi wyrazić Wykonawca”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanej treści i jednocześnie modyfikuje 

treść §3 wzoru umowy zastępując wyrażenie „jednak nie dłużej niż przez okres 48 miesięcy” wyrażeniem 

„jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy”. 

Tym samym dotychczasowa treść §10 ust. 2 pkt 2 lit. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
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„b) w przypadku nie wykupienia pełnej ilości Produktów; w tym przypadku Umowa może zostać 

przedłużona na czas niezbędny do realizacji dostaw Produktów , z uwzględnieniem faktu, iż okres 

przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.” 

 

 

Zamawiający informuje ponadto, że zmianie ulega treść §2 ust.15 wzoru umowy. Dotychczasowa treść 

otrzymuje brzmienie: 

„15. Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z 30% dostaw / ..sztuk / ..wartości, 

asortymentu / ilości / realizacji zamówienia.”  
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