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Dz. Z. P. 36/09/ 18                                                                 

Uczestnicy  postępowania 

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  

kwoty  określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych  na  dostawę produktu leczniczego - Pegilgrastym, Lipegfilgrastym, 

Paliwizumab, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w  dniu  16.10.2018 r.   

pod numerem  2018 /S 199- 450374 . 

 

                             WYJAŚNIENIE  NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający na  podstawie art. 38 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U 

z 2018 r  poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.  

1. Do  §2 ust.9 projektu 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 12-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 

wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do  §2 ust.9 warunku o 

treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 

każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." 

Odp: Zgodnie z SIWZ  

2.   Do §10 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy poprzez zapis 

o ewentualnej karze za opóźnienie w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w 

terminie zamówienia?  

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu  powyższego paragrafu. 

 

3. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 

dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą 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 (dotyczy zapisów §13 ust.3 pkt 3.3 projektu umowy)?  

Odp: Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Do §13 ust.3 ppkt 3.8 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...nie dłużej jednak niż 4 miesiące". 

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu  powyższego paragrafu.    

   Z  poważaniem 

  Dyrektor Szpitala 

Dr Maciej Sobkowski 

 


