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Nr sprawy ZP/06/2022 

Przedmiot postępowania:  

PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH W TYM 

PRODUKTÓW NA POTRZEBY PROGRAMÓW LEKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

                  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: 

Pytania do umowy na dostawę leków dla pakietów 1,2,6: 

1. Do §2 ust. 14 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 

przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie 

to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 

rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 

Wykonawcę? 

Odpowiedź: W przypadku wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku przedmiotu 

umowy lub jego zamiennika na rynku, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego 

produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. 

2. Do §2 ust.15 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §2 ust.15 poprzez skonkretyzowanie 

granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza 

zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo 

– cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie 

sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% 

większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna zapisy §2 ust. 15 są na tyle ogólne i 

nieprecyzyjne, że na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu 

zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są w stanie 

dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany do §2 ust.15 wzoru umowy. 

Przy sporządzaniu formularza asortymentowego dołożono wszelkich starań, aby szacowane 

ilości zaspokoiły potrzeby Szpitala na okres 12 miesięcy, zamawiający nie jest w stanie 

określić czy i o ile ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu realizacja poszczególnych pozycji z 

pakietu. 

http://www.spkso.waw.pl/
mailto:klinika@spkso.waw.pl


 

 

3. Do §7 ust. 2 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 aż 24-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 skrócenie tego okresu do 12 m-cy oraz dopisanie do §7 ust. 2 

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.". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji z 24 miesięcy na 

12 miesięcy, ale wyraża zgodę na dopisanie do §7 ust. 2 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." 

 

4. Do §10 ust.2 pkt 2 projektu umowy. W związku z tym, że projekt umowy przewiduje 12 

miesięczny okres obowiązywania, prosimy o skrócenie okresu o który umowa może być przedłużona o 

kolejne 12 miesięcy, a nie jak szpital wskazał 36 miesięcy.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu, o który umowa może być 

przedłużona z 36 miesięcy do 24 miesięcy. 

 

Pytania do umowy na dostawę leków dla pakietów 4,5: 

1. Do §2 ust. 14 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 

przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie 

to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 

rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 

Wykonawcę? 

Odpowiedź: W przypadku wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku przedmiotu 

umowy lub jego zamiennika na rynku, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego 

produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. 

 

2. Do §7 ust. 2 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 aż 24-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 skrócenie tego okresu do 12 m-cy oraz dopisanie do §7 ust. 2 

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.". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji z 24 miesięcy na 

12 miesięcy, ale wyraża zgodę na dopisanie do §7 ust. 2 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 §10 ust.2 pkt 2 projektu umowy. W związku z tym, że projekt umowy przewiduje 12 

miesięczny okres obowiązywania, prosimy o skrócenie okresu o który umowa może być przedłużona o 

kolejne 12 miesięcy, a nie jak szpital wskazał 36 miesięcy.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu, o który umowa może być 

przedłużona z 36 miesięcy do 24 miesięcy. 
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                                                                                  Naczelny Lekarz Szpitala 


		2022-10-10T13:45:57+0200
	Grażyna Broniek




