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Znak: AE/ZP-27-55/16                               Tarnów, 2016-04-27 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy 

koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego, 

cytrynianu sodu oraz roztworu heparyny i NaCl dla Specjalistycznego Szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie. 

 

 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. 3 SIWZ- 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. 

2. Dotyczy Ogólne warunki umowy pkt. 11 ust. b) SIWZ -  Prosimy o zmianę zapisu poprzez 

jednoznaczne wskazanie, że kara będzie liczona od wartości niedostarczonej partii towaru 

podlegającego procedurze reklamacyjnej, a nie od wartości zamówionej partii towaru. 

3. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy pkt. 12 SIWZ- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmianę zapisów ogólnych warunków umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie 

od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy? 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 

określił ich warunków, m. in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 

miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 

pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo 

zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesadzać o 

nieważności zapisów z pkt. 16 ogólnych warunków umowy (Rozdz. XIV SIWZ). Czy z związku 

z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

5. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 SIWZ- 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”. 

6. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 SIWZ - Prosimy o wykreślenie zapisu 

dotyczącego naliczenia kary przez Zamawiającego w wysokości 1000 zł za niezrealizowane 

przez  Wykonawcę zamówienie, gdyż wcześniejsze zapisy ogólnych warunków umowy przy 

dokonaniu  zakupu zastępczego zobowiązują już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie 

pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego wykonawcy 

powiększoną o koszty transportu naliczone przez innego Wykonawcę. 

7. Dotyczy Ogólne Warunki Umowy pkt. 22 ppkt. b), ppkt. h) SIWZ - 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 stratą 
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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? 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 -3, Ad. 5-6 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 

Rozdziału XIV SIWZ – „ Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
Ad. 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach 

Rozdziału XIV SIWZ – „ Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W Formularzu Cenowym Zamawiający określił planowane ilości przedmiotu 

zamówienia na okres 12 m-cy. Ze względu na specyfikę naszego Szpitala nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć struktury wykorzystywanych produktów, ponieważ zapotrzebowanie na 

poszczególne pozycje produktów uzależnione jest od liczby pacjentów i zaoferowanego procesu 

leczenia . 

Ad. 7 

 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie Rozdziału XIV pkt. 22 ppkt b) i ppkt h). W 

przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy  i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej, Zamawiający nie wyraża 

zgody na sprzedaż w cenie zbliżonej do ceny rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z 

umowy bez konieczności ponoszenia kar przez Wykonawcę.  
 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


