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W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę,  
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela 
następujących odpowiedzi:   
 
Pytanie nr 1.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów z 
zachowaniem tej samej drogi podania np. tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki 
(miękkie, twarde) lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i 
odwrotnie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, 
kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań 
handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań 
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3.  
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub 
braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny 
i informacji pod pakietem? 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem. 
 
Pytanie nr 4.  
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie we wzorze umowy fragmentu o następującej treści: 
„W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich 
jak: utrata statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie sprzedaży lub wycofanie produktu 
leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zaprzestanie 
produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy 
jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę lub 
innego dostawcę przedmiotu umowy lub towaru równoważnego/odpowiednika, strony mają 
prawo do odstąpienia od umowy za porozumieniem stron w części której powyższe dotyczy.” 
W przypadku braku zgody na powyższy zapis, jakie działania Zamawiający zamierza podjąć w 
razie wystąpienia wymienionych okoliczności? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 5.  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 4 ust. 1b wzoru umowy fragmentu o treści 
następującej:  
 Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku: 

• odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – 3 % 
wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy 
przypadek odmowy. 
• realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi 
przypadkami – 0,01 % PLN brutto za każdy przypadek realizowania niezgodnie 
z zapisami 

   na następującą: 
• odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu umowy – 3 % 
wartości niezrealizowanej dostawy za każdy przypadek odmowy. 
• realizowania umowy niezgodnie z treścią poza wyżej wymienionymi 
przypadkami – 0,01 % PLN brutto dostawy zrealizowanej niezgodnie z treścią 
umowy za każdy przypadek realizowania niezgodnie z zapisami 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6.  
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych 
produktów leczniczych z 12 do 6 miesięcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7.  
• Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy oraz terminu usunięcia wad 
przedmiotu sprzedaży do 48 godzin? 



• Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na ratunek do 24 godzin od 
momentu złożenia zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8. 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 oraz 14 gdzie należy dokonać wyceny za 1 mg, dopuszcza 
podanie cen jednostkowych netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku ?  
Przy czym pragniemy zaznaczyć , iż wartość netto oraz brutto pakietu zostanie wyrażona do 
dwóch miejsc po przecinku , zgodnie z SIWZ.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto. 
 
Pytanie nr 9. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11  produktu leczniczego 
Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? 
 
Odpowiedź 
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający wymaga roztworu 15%. 
 
Pytanie nr 10. 
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 16 poz. 7, 8, 9 jest dostawa produktu 
leczniczego Interferon alfa 2-a (Roferon-A), dawki 3, 6 i 9 mln. Zgodnie z pkt 5 SIWZ, 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy” Z uwagi na decyzję biznesową 
podjętą przez producenta produktu leczniczego Roferon-A (zawierającego substancję czynną 
interferon alfa 2-a) – spółkę F. Hoffmann-La Roche, produkcja ww. leku zostaje ograniczona i 
produkt leczniczy Roferon-A przestanie być dostępny na polskim rynku w kwietniu 2019 
roku. 
Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez 
Wykonawcę oferty do zadania nr 16 z zastrzeżeniem, iż jeden z produktów leczniczych 
określonych w tym pakiecie (interferon alfa 2-a) będzie dostępny jedynie do kwietnia 2019 
roku? 
 
Odpowiedź 
Tak, zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastrzeżeniem, że jeden z produktów 
będzie dostępny jedynie do kwietnia 2019 r. 
 
Pytanie nr 11. 
Wnosimy o rezygnację z zapisu §2 ust.6 wzoru umowy. Świadczenie opisane w §2 ust.6 nie 
mieści się w ramach umowy sprzedaży jaką strony zawierają. Jest to osobna usługa rotacji, 
która powinna zostać objęta odrębnym wynagrodzeniem. W cenach leków, ze względu na 
marże urzędowo ograniczone, nie można zawrzeć ceny takiej usługi. Realizacja umowy 
sprzedaży wraz z usługą rotacji leków groziłaby wykonawcy zamówienia rażącą stratą. 
Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, że redystrybucja leków, które przez kilka 
miesięcy przebywały poza nadzorem hurtowni jest niemożliwa, a zatem wymiana leków z 
krótszym terminem ważności wiązałaby się z koniecznością ich utylizacji co naraziłoby 



wykonawcę na znaczne koszty, których nie można wkalkulować w marżę oferowanych 
leków. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12. 
Do §2 ust.6 wzoru umowy. Prosimy o wprowadzenie zmiany co do terminu w jakim możliwy 
jest zwrot produktu z terminem ważności poniżej 12 miesięcy poprzez wprowadzenie zapisu, 
że zwrot produktów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy jest możliwy w terminie 
do 7 dni od dostawy, prosimy również o dopisanie słów: "... pod warunkiem przekazania 
oświadczenia osoby wykwalifikowanej - kierownika apteki, o zachowaniu wymaganych 
warunków przechowywania." 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13. 
Do §2 ust.13 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru na 
pełnowartościowy do 48 godzin. Wymiana towaru w dniu złożenia reklamacji jest 
niemożliwa do zrealizowania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14. 
Do §2 ust.14 wzoru umowy. Prosimy o rezygnację z zapisu nakazującego dostarczanie 
charakterystyki produktu leczniczego wraz z każdą dostawą. Jest to nieuzasadnione z punktu 
widzenia ekonomii i ekologii. Wielokrotne drukowanie na papierze tej samej informacji 
uznać należy za nieuzasadnione. Prosimy o wprowadzenie zapisu o konieczności 
dostarczenia charakterystyki produktu leczniczego w terminie 5 dni, na każde wezwanie 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15. 
Wnosimy o rezygnację z zapisu §2 ust 19 wzoru umowy, ewentualnie modyfikację zapisu w 
ten sposób, że zakaz wstrzymywania dostaw będzie możliwy po 30 dniach od upływu 
terminu płatności. Zgodnie z art. 552 k.c. wierzycielowi – w razie opóźnienia dłużnika z 
zapłatą – przysługuje prawo do wstrzymania świadczenia. Stąd kwestionowany zapis będzie 
dotknięty nieważnością, a Wykonawcy zamówienia i tak będzie przysługiwało prawo do 
wstrzymania dostaw na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16. 



Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisów §3 ust.3 jako niezgodnych z normami 
współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym 
idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Zamawiający nie może ograniczać uprawnień 
podmiotowych Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 17. 
Do §3 ust.4 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu, nakazującego 
Wykonawcy złożenie oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, iż w trakcie realizacji umowy 
mogą wystąpić opóźnienia płatności do około 90 dni po terminie płatności. Zgodnie z art. 8 
ust 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dn. 8 marca 2013 r., 
wierzycielowi – w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą – przysługują odsetki ustawowe za 
okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli spełnił on swoje 
świadczenie oraz nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. Natomiast art. 13 
w/w ustawy ustanawia wprost rygor nieważności postanowień umownych ograniczających 
lub wyłączających prawa wierzyciela m.in. z art. 8 ust 1 ustawy. Stąd kwestionowany zapis 
będzie dotknięty nieważnością, a Wykonawcy i tak będą przysługiwały odsetki w w/w 
wysokości na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 18. 
Do §4 ust.1 lit.a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości niedostarczonej w terminie części 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 19. 
Prosimy o rozszerzenie zapisu §4 ust.1 lit.b) wzoru umowy poprzez dopisanie słów: "... jeśli 
winę za odmowę dostawy ponosi Wykonawca". 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20. 
Jakie są konkretne okoliczności powodujące naliczanie kar wskazanych w §4 ust.1 lit.c) wzoru 
umowy, jako przypadki nienależytego wykonania umowy, skutkujące obowiązkiem zapłaty 
kary umownej przez Wykonawcę? Zwracamy uwagę na fakt, że warunkiem skutecznie 
zastrzeżonej kary umownej jest precyzyjne i konkretne wskazanie obowiązku strony, którego 
nienależyte wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej. 
 
Odpowiedź 



Inne przypadki nienależytego wykonania umowy niż ujęte w § 4 ust. 1 lit. a i b. 
 
Pytanie nr 21. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu §6 ust.4 wzoru umowy, z uwagi na fakt, iż zawiera on 
prawo podmiotowe Zamawiającego do jednostronnej zmiany umowy w zakresie ilościowym 
bez określenia warunków tej zmiany oraz powoduje, iż zakres świadczenia Wykonawcy 
wynikający z umowy nie jest tożsamy z jego zobowiązaniem wynikającym z treści ofert? 
Powyższe stanowi zaś o niezgodności ww. zapisów z przepisami powszechnie 
obowiązującymi (w szczególności art. 140 ust.1 i art. 144 ust.1 PZP) oraz naturą stosunku 
zobowiązaniowego oraz zasadami współżycia społecznego, co jest obwarowane sankcją 
nieważności na podstawie art. 58 k.c. w zw. z art. 353(1) k.c. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wraża zgody. 
 
Pytanie nr 22. 
Bardzo proszę o informację dotyczącą brakującego załącznika nr 7 do SIWZ na postępowanie 
na dostawę produktów leczniczych. 
Czy będzie on zamieszczony na stronie w późniejszym terminie ? Czy też mogłabym prosić o 
przesłanie go na adres @? 
 
Odpowiedź 
W postępowaniu nie ma załącznika nr 7 do SIWZ. Dokument oświadczenia JEDZ 
wygenerować lub stworzyć musi wykonawca (np. za pomocą ESPD). Zamawiający 
równocześnie wyjaśnia, że zapis punktu 3 ust. 1 SIWZ określający oświadczenie JEDZ jako 
załącznik nr 2 do SIWZ jest pomyłką. 
 
 
Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia są  wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym 
postępowaniu. 
 
 


