
 

 

SZP/MS 

                        Warszawa,  12 listopada 2019r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                              LICZBA STRON: 5 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków i szczepionek do Centrum 
Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 22-W-D-10-2019. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
Dotyczy Zakresu nr 13  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 produktu leczniczego  
w opakowaniu 5 ampułek? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie nr 13 produktu leczniczego w opakowaniu  
5 ampułek, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.  
 

Pytanie 2 
Dotyczy Zakresu nr 17  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy leku Fenobarbital (Gardenal) – Zakres nr 17 - do  
6 tygodni, ze względu na fakt, iż lek ten sprzedawany jest w procedurze importu docelowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (patrz par. 4 ust. 3 Projektu Umowy oraz odpowiedź na pytanie 
nr 3 poniżej).  
 

Pytanie 3 
Dotyczy Zakresu nr 17  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostaw na CITO - 6 h dla leku Fenobarbital (Gardenal) – Zakres  
nr 17 - ze względu na fakt, iż lek ten sprzedawany jest w procedurze importu docelowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w następujący sposób zmienia zapis par. 4 ust. 1 Projektu Umowy: 
„1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko, 
sukcesywnie wg wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub w wyjątkowej sytuacji 
(oraz po akceptacji Wykonawcy) telefonicznego zlecenia Zamawiającego  
w następujących terminach: 



 

a) w trybie zwykłym - w następnym dniu do godziny 15:00 od momentu złożenia zamówienia 
przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi  
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. (nie dotyczy leków sprowadzanych  
w ramach procedury importu docelowego) 
b) w trybie cito w razie potrzeby natychmiastowej dostawy - w dniu telefonicznego zlecenia, nie 
później niż w ciągu 6 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli dostawa 
wypada poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi bezpośrednio na wskazany Oddział 
szpitalny. (nie dotyczy leków  sprowadzanych w ramach procedury importu docelowego)” 
 

Pytanie 4 
Dotyczy Zakresu nr 18 poz. nr 1-3 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Zakresie 18 poz. 1-3 był zarejestrowany  
we wszystkich krajach Unii Europejskiej ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 5 
Dotyczy Zakresu nr 18 poz. nr 1-3 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Zakresie 18 poz. 1-3 był objęty obowiązkiem 
dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 6 
Dotyczy par. 1 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.4, względnie zamieni obowiązek na prawo dostarczenia 
zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co 
do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, 
że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą 
stratą po stronie Wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 7 
Dotyczy par. 2 ust. 4 lit. c) Projektu Umowy 
Czy Zamawiający dopisze w par. 2.4.c na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen 
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 8 
Dotyczy par. 4 ust. 1 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający w par. 4.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie  
z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia 
na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego 
środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.  
 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 9 
Dotyczy par. 4 ust. 1 lit. b) Projektu Umowy 
Czy Zamawiający zmieni określony w par. 4.1b. termin dostaw „cito” z 6 godzin na 12 godzin?  Tak 
określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału  
w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych  
ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję 
oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia  
22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również 
dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą 
naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko 
poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów,  
ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie  
i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują 
sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi  
i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 10 
Dotyczy par. 6 ust. 2 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.2. frazę: „W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę leku bądź 
szczepionki o krótszym terminie ważności i nie wykorzystaniu go w tym czasie przez Zamawiającego, 
Wykonawca, w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy, wymieni produkt na posiadający termin 
ważności nie krótszy niż 6 miesięcy  liczony od daty pierwotnego zakupu, chyba że w tym czasie lek 
zostanie zużyty.”? Umowa  niniejsza nie jest umową najmu leków, ich użyczenia bądź sprzedaży na 
próbę, stąd jej wykonanie przez obie strony powoduje przeniesienie własności leku na Zamawiającego 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Lek został przecież przez Zamawiającego dobrowolnie przyjęty. 
Uprawnienie Zamawiającego zawarte w tym postanowieniu jest sprzeczne z istotą zawartej umowy  
i może doprowadzić Wykonawcę do rażącej straty.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 11 
Dotyczy par. 6 ust. 3 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający w par. 6.3 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 3 dni roboczych? 
Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy 
kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy 
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.  
 

Pytanie 12 
Dotyczy par. 6 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.4? Zapis o odmowie przyjęcia towaru’ jest niczym innym, jak 
zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wskazany w par. 6.3. Nie ma 
podstaw dwutorowego procesu reklamacji – zgłaszanych zgodnie z 6.3 lub dokonywanych poprzez 



 

odmowę przyjęcia towaru, tym bardziej, że w tym drugim przypadku Wykonawca nie ma możliwości 
ustosunkowania się do reklamacji, co narusza przepisy KC  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 13 
Dotyczy par. 7 ust. 1 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający w par. 7.1 zamiast naliczania kary za godzinę zwłoki naliczać ją będzie za dzień 
zwłoki? Obecny zapis grozi Wykonawcy rażącą stratą. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 14 
Dotyczy par. 7 ust. 2 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wykreśli par. 7.2 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 15 
Dotyczy par 6 ust. 2 Projektu Umowy 
Do treści §6 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  
6-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  dopisanie do §6 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 Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 16 
Dotyczy par 7 ust. 1 tiret drugie Projektu Umowy 
Do treści §7 ust. 1 tiret drugie wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary 
umownej zastrzeżonej w §7 ust. 1 tiret drugie wzoru umowy do wysokości 0,02% wartości brutto 
niedostarczonej w terminie dostawy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 17 
Dotyczy par7 ust. 7 Projektu Umowy 
Do treści §7 ust. 7 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 
552 kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 
dostarczenia towaru Kupującemu."  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 18 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się 
aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 
postępowania?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Według wiedzy Zamawiającego w chwili obecnej brak ww. przesłanek. 
 

Pytanie 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne  
w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania 
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę 
na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania 
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości 
odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej 
odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej 
Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 
(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na ograniczenia prawne Zamawiający nie może udzielić zgody na ustanowienie  
ze swej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych wykonania umowy przetargowej w jakiejkolwiek 
postaci. Zdaniem Zamawiającego nie będzie konieczności w trakcie trwania umowy przetargowej 
korzystania z narzędzi przewidzianych w ustawie z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne  
i ustawie z dnia 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe. 
 

 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 15.11.2019 r. do godz. 10:00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 15.11.2019 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
CZŁONEK ZARZĄDU  
 
Agnieszka Łyda 
 
 


