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NZ/…223……../2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 19.04.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/04/01/2021 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych 

stosowanych w ramach chemioterapii oraz w ramach programów lekowych, produktów 

leczniczych różnych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego 

Kotliny Jeleniogórskiej. Publ. DUUE: 2021/S 057-143356 z dnia 23.03.2021 r. 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 1: 
  
Pytanie nr 1 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie paragrafu 2 ustęp 4 umowy w zakresie 

pakietów : 57.1, 57.2, 62, 74.1, 74.2, 74.3, 84 w myśl których zobowiązany jest do dostarczenia oryginału 

faktury VAT wraz z towarem w formie papierowej i elektronicznej czytelnej dla systemu 

informatycznego Zamawiającego (ESKULAP ).    

Odpowiedź:  Wzór faktury elektronicznej znajduje się w załączniku nr 3 do umowy. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na faktury w wersji pdf przesyłane na wskazany adres e-mail w dniu 

dostarczenia towaru ? Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokument WZ. 

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę. 

 

Pytanie nr 3 

Systemy księgowe Wykonawcy nie pozwalają na zmianę formatu wystawianych faktur. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taki tryb? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 2: 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy 

umowne, które nie wskazują minimalnej wartości są sprzeczne  z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.  
Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy umowy dodając punkt 20 w § 2 o treści: 

Minimalna wartość zamówienia która zostanie zamówiona podczas trwania umowy to 5% wartości 

umowy.  
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Pytanie nr 2 

Czy w par. 2.8 – 2.9 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana 

stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych 

przepisów; inaczej (np. w braku zgody Zamawiającego i podpisania aneksu) grozi to Wykonawcy 

rażącą stratą.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.19?  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: Zgodnie z SWZ. 
 
 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza inne formaty faktur, poza „ESKULAP” (par.  4.1 umowy)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia  reklamacji wskazany w par. 5.2  do 3 dni roboczych? 

Zgłoszona reklamacja 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: Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia  reklamacji wskazany w par. 5.3  do 3 dni roboczych? 

Zgłoszona reklamacja 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: Zgodnie z SWZ. 
 

 

 

Pytanie nr 7 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących opóźnienia w dostawie (par. 6.1-6.3), 

albowiem Ustawa PZP nie zezwala na naliczanie kar umownych za opóźnienie (art. 433 pkt. 1). 

Jedyna podstawą odpowiedzialności Wykonawcy może być ewentualnie zwłoka w wykonaniu 

zamówienia. 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy dotyczące par. jak wyżej. Nowa treść par. 6.1-6.3: 

1.   W razie trzykrotnej zwłoki w dostawach w okresie objętym umową, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli 

Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do 

usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy.  

  3.  W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy 

zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy 

naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w 

terminie dostawy nie mniej niż 100,00 zł dziennie, 

 

Dodatkowo zmienia się zapis punktu. 4 którego zapisy będą kształtować się następującą: 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części umowy, nie 

mniej jednak niż 5 % wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za 

opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie. 

 

Dodaje się punkt 5 w par. 6 o treści: 

Lączna wartość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu opóźnienia terminu dostawy w wyniku zwłoki 

nie mogą wynosić więcej niż 20 % wartości umowy netto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu 

zwłoki w zakresie terminu dostawy i rozwiązania umowy nie może wynosić więcej niż 30% wartości 

umowy netto. 

 

Zmianie ulega numeracja punktów zgodnie z nowym wzorem umowy w załączeniu.   

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.3 frazę „nie mniej niż 100 zł dziennie”? Zapis taki grozi 

Wykonawcy rażącą stratą.  

 
Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający w par. 6.4  zamiast kary umownej w wysokości 20% wpisze karę umowną o 

wysokości 10%? Zapis ten, zwłaszcza w początkowym okresie wykonywania umowy, grozi 

Wykonawcy, w razie odstąpienia od umowy w początkowym okresie jej realizacji, zapłatą kary w 

rażąco wygórowanej wysokości.  
Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 10 

W związku z treścią par.  6 umowy Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar 

umownych (art. 436 pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną 

wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści 

umowy. 
Odpowiedź: Maksymalna wartość kar to 30 % 

 

ZESTAW 3: 
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Pytanie nr 1 

Dotyczy pkt. 2.7 Formularza ofertowego oraz § 5 ust. 1 wzoru umowy  – termin ważności 

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów 

leczniczych do 6 miesięcy? 

Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywnie, zgodne z bieżącym 

zapotrzebowaniem i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być 

wystarczający.  

Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczenia produktów z terminem 

ważności krótszym niż wymagany za uprzednią zgodą Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy oraz Rozdz. I pkt. 3.1.16 SIWZ – godzina dostawy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnej godziny dostawy przedmiotu 

zamówienia z 9.00 do godziny 14.00 dla pakietu nr 51? 

Zapewnienie terminu dostawy do godziny 9.00 nie zawsze możliwe jest do zrealizowania i może 

generować dodatkowe koszty dla wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Rozdz. 1 pkt. 3.1.13 SIWZ oraz  § 3 ust. 2.1 wzoru umowy – wydruk temperatur przy 

dostawie 

W związku z obowiązkiem wykonawcy dostarczenia produktu leczniczego zgodnie z wymaganiami 

prawidłowego transportu produktu leczniczego również w zakresie zachowania odpowiedniej 

temperatury w trakcie transportu, czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia spełnienia 

warunków temperaturowych w trakcie transportu w stosunku do produktów określonych w pakiecie 

nr 51 poprzez przesłanie dokumentów w możliwie szybkim terminie (bez zbędnej zwłoki) po 

dokonaniu dostawy? 

Wymóg dołączenia wydruku temperatur transportowych produktów leczniczych wraz z dostawą jest 

niemożliwy do spełnienia dla wykonawcy z uwagi na posiadany system dostaw. Obecny wymóg 

stawia na wykonawcę konieczność zastosowania odrębnego systemu i zakupu specjalistycznego 

oprogramowania i sprzętu co wiąże się z dodatkowymi nadmiernymi kosztami, które następnie będą 

musiały zostać uwzględnione w cenie całkowitej oferty. 

Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 509) nie nakłada na wykonawcę obowiązku 
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dostarczenia dokumentacji potwierdzającej warunki transportu razem z dostawą. Zgodnie z zapisem 

pkt 9.4 w/w Rozporządzenia, dokumentacja potwierdzająca zachowanie prawidłowej temperatury 

przechowywania produktów leczniczych podczas transportu udostępniana jest na żądanie odbiorcy. 

Podkreślenia wymaga, że potwierdzenie „zimnego łańcucha” możliwe jest również w późniejszym 

terminie bez uszczerbku dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Dopuszczamy 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy – kary umowne 

Czy Zamawiający zgodzi się w § 6 ust. 4 wzoru umowy na wykreślenie zapisu dotyczącego kary 

umownej wynoszącej nie mniej aniżeli 5 % wartości całej umowy i pozostawienie jedynie kary 

wynoszącej 20% wartość brutto niezrealizowanej części umowy? 

Mając na uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w którym określając wysokość kar 

umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary 

umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich 

dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla 

wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Powyższy zapis w brzmieniu 

przewidującym karę umowną zamówienia również prawidłowo zrealizowanego pozostaje w 

sprzeczności funkcją kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zestawem pytań nr 2 pytaniem nr 7. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy § 3 ust. 1a wzoru umowy oraz Pkt. 2.9 Formularza ofertowego – dostawy „na cito” 

Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w pakiecie nr 51 nie są lekami ratującymi życie 

tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z zastrzeżeniem „na cito” oraz dostaw z 

realizacją w trybie natychmiastowym, a ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o 

potwierdzenie, że zapisy § 3 ust. 1a wzoru umowy oraz Pkt. 2.9 Formularza ofertowego nie będą 

miały zastosowania w stosunku do pakietu nr 59. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy zapisów umowy 
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Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia braku statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub 

wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz 

zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy 

jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru 

równoważnego/odpowiednika, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 

(bez naliczenia kar umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na niemożność spełnienia 

świadczenia zgodnie z przepisami KC?  

Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę 

produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na 

podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

ZESTAW 4: 
Pytanie nr 1 

Do punktu 18 pkt 17.1 SIWZ kryteria oceny ofert w zakresie terminu dostaw. Mając na uwadze 

szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność 

zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, 

polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego, najwyżej 

ocenianego do 2 dni oraz terminu maksymalnego do 3 dni od chwili złożenia zamówienia. 

Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej 

ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
 

Pytanie nr 2 

Do §2 ust.4 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...z wyjątkiem przypadków których strony nie 

mogły przewidzieć w dniu składania oferty przetargowej". 

Odpowiedź:  

Odnosząc się do treści §2 ust. 4 projektu umowy należy wskazać, iż treść niniejszego paragrafu 

odnosi się do obniżenia ceny przez Wykonawcę już po zawarciu umowy.  

 

Pytanie nr 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 

wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy 

zapisów §2 ust.10 i §8 ust.3 lit. c) projektu umowy)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 4 

Do §3 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostawy towaru do 

godziny 12:00? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 5 

Do treści §3 ust.7 projektu umowy 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." 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 6 

Do §3 ust. 8 wzoru umowy. Biorąc pod uwagę dyspozycję normy wyrażonej w art. 433 pkt 4 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) 

prosimy o określenie minimalnych ilości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, które 

Zamawiający zamierza zrealizować. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy umowy dodając punkt 20 w § 2 o treści: 

Minimalna wartość zamówienia która zostanie zamówiona podczas trwania umowy to 5% wartości 

umowy.  

 

Pytanie nr 7 

Do treści §4 ust.4 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust.4 projektu 

umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe wystawianie maksymalnie 

do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie 

odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których 

należą leki psychotropowe) oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze 

kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami 

związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, 

wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest objęcie ich 

jedną fakturą. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 8 

Do par.4 ust.6 projektu umowy. Prosimy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca może naliczyć 

odsetki za opóźnienie zgodnie z art.4 pkt 3 lit.a Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. (Dz.U. 2013 poz.403). 

Odpowiedź: Zgoda, Zamawiający zmienia par. 4 ust. 6 na jak wyżej. 
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Pytanie nr 9 

Do §5 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów §5 ust. 2 projektu 

umowy poprzez zmianę sposobu liczenia terminów rozpatrzenia reklamacji ilościowych i 

jakościowych – odpowiednio 48 godzin i 5 dni, ale liczonych od momentu powiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o brakach lub wadach? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 10 

§5 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów §5 ust. 3 projektu umowy 

poprzez zmianę terminów realizacji reklamacji ilościowych i jakościowych – odpowiednio 48 

godzin, ale liczonych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 11 

Wnosimy o zmianę treści §5 ust.6 projektu umowy. Wykonawca zamówienia publicznego na 

dostawy leków nie może ponosić odpowiedzialności za wstrzymanie lub wycofanie z obrotu leków, 

ponieważ są to sytuacje od niego niezależne, w związku z powyższym w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego nie może ponosić konsekwencji w postaci kar określonych w §6 

projektu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 12 

Do §6 ust.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §6 ust.3 wzoru 

umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji 

zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia zrealizowanej z 

opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 100 zł - i wynosiła 0,5% od wartości tej części, za 

każdy dzień opóźnienia? 

 

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez 

Zamawiającego (zawsze minimum 100 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości 

niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, 

ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi 

zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na 

podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku 

zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie 

spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję 

kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby 

był on zgodny z reżimem prawa cywilnego. 

Odpowiedź:  Zgodnie z zestawem pytań nr 2 pytaniem nr 7. 

Pytanie nr 13 
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Do §6 pkt 4 projektu umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary 

umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części 

przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z zestawm pytań nr 2 pytaniem nr 7. 

Pytanie nr 14 

Do treści §6 pkt 5 projektu umowy 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." Jednocześnie prosimy z zrezygnowanie z zapisu o dodatkowych 

karach umownych za opóźnienie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 15 

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §8 ust. 8 jako niezgodnych z normami współżycia 

społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie 

zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest 

ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień 

podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za 

takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o 

sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis par.8 ust. 8 na następujący:  

„Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania Umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi 

Zamawiającego należne na podstawie niniejszej Umowy (w rozumieniu art. 876-887 kc) lub innych 

umów nienazwanych, których skutki są takie jak w art. 509 lub 518 kc. bez pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności.” 

 

Pytanie nr 16 

Do treści §8 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, w §8 po pkt 12 prosimy o dodanie pkt 13 

a),b),c) w brzmieniu: 

„13. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 

a).z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 

b).z powodu wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od 

żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną 

na okoliczności realizacji umowy, 

c). z powodu wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub 

części.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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ZESTAW 5: 
 

W imieniu Wykonawcy Amgen Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o podanie numer konta, na który Wykonawca 

mógłby uiścić kwotę wadium do przedmiotowego postępowania. W SIWZ zamieszczonym na platformie 

podany numer konta jest za krótki, a zatem nieprawidłowy. 

Odpowiedź: Zmianie ulega nr konta. 

Było: 

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

12.3.1. w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILENIUM S.A, nr rachunku: 21 

1160 2202 0000 0004 7256 z dopiskiem: „Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii oraz 

w ramach programów lekowych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej” (nr 

referencyjny: ZP/PN/04/01/2021, publikacja ogłoszenia DUUE: 2021/S 057-143356 z dnia 23.03.2021 r.); 

Jest: 

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

12.3.1. w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILENIUM S.A, nr rachunku: 21 

1160 2202 0000 0004 7256 1728 z dopiskiem: „Dostawa produktów leczniczych stosowanych w 

chemioterapii oraz w ramach programów lekowych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny 

Jeleniogórskiej” (nr referencyjny: ZP/PN/04/01/2021, publikacja ogłoszenia DUUE: 2021/S 057-143356 z dnia 

23.03.2021 r.); 

ZESTAW 6: 
Pytanie nr 1 

Zamawiający w rozdziale I punkcie 3.1.18 SWZ wskazał, iż: 

„Dla pakietu 104, zawartego w części VI, wymagane jest wskazanie objęte refundacją B.87 (wg ICD-

10) .” 

Informujemy, iż produkt leczniczy Tocilizumab 80 mg znajdujący sie w pakiecie 104 nie jest objęty 

refundacją  

w programie lekowym B.87. 

W związku z powyższym prosimy o podanie w jakim wskazaniu Zamawiający będzie stosował 

produkt leczniczy Tocilizumab 80 mg? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w SWZ 

Było: 
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 3.1.18 Dla pakietu 104, zawartego w części VI, wymagane jest wskazanie objęte refundacją B.87 

(wg ICD-10) . 

Jest: 

Dla pakietu 103, zawartego w części VI, wymagane jest wskazanie objęte refundacją B.87 (wg ICD-

10) . 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w paragrafie 5 ust 1 umowy wskazał, iż Wykonawca ma dostarczać asortyment z 

terminem ważności 12 miesięcy. W nawiązaniu do powyższego, czy Zamawiający dopuści 

możliwość dostarczania produktów leczniczych z krótszym terminem ważności niż 12 miesięcy, z 

zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez Zamawiającego przy każdorazowej dostawie? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 6 ust. 4 umowy  w ten sposób, że:  

„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. W 

przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, 

kumulują się z karą za odstąpienie.” 

Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana 

jest w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % 

wartości całej umowy, ponieważ może to skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i 

niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień 

Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca wykona przedmiot 

umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy. 

Odpowiedź: Zmiana zapisu umowy zgodnie z zestawem pytań nr 2, pytanie nr 8.  

 

ZESTAW 7: 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. 

tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań 

odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty 

atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (pkt. 3.1.4.) 

Pytanie nr 2 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 
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występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów 

itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (pkt. 3.1.4.) 

Pytanie nr 3 

Dot. Pak. 16. Czy Zamawiający dopuści wycenę 5op. x 10amp Dexamethasone sodium phosphas, 

4mg/1ml? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 4 

Dot. Pakietu 3, 7, 9, 52, 53, 59, 65, 99, 112 Czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na 

tabletkę powlekaną? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ (pkt. 3.1.4.) 

 

Pytanie nr 5 

Dot. Pakietu 49. Czy Zamawiający zezwala na wycenę 6 opak. x 10 fiol. Vinorelbinum, 50mg/5ml? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (pkt. 3.1.4.) 

Pytanie nr 6 

Dot. Pakietu 49 oraz Pakietu 50. Czy ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane formą 

iniekcyjną kontynuowane jest u tego samego  pacjenta formą doustną) należy wycenić preparat tego 

samego producenta (formę doustną i dożylną) aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce 

istniała możliwość łączenia postaci?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (pkt. 3.1.4.) 

Pytanie nr 7 

Dot. Pakietu 49. Czy zamawiający dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do leczenia 

niedrobnokomórkowego raka płuca wyłącznie w stopniu III i IV, bez rejestracji w stopniu IIB, co 

uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 8 

Dotyczy pakietu nr 68. Czy Zamawiający wymaga, aby lek Infliximab był zarejestrowany i 

refundowany w programach lekowych B.32 (Leczenie Choroby Leśniowskiego Crohna) oraz B.55 

(Leczenie pacjentów z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 9 

Dotyczy pakietu nr 93.Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wszystkich produktów leczniczych 

octanu glatirameru, refundowanych w programie lekowym B.29, zgodnie z obwieszczeniem Ministra 

Zdrowia? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 10 
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Dotyczy pakietu nr 95. W związku z wejściem  na listę refundacyjną od dnia 01.05.2014r produktu 

Avonex w formie wstrzykiwacza (PEN),  KOD EAN  5909991001407 (obok funkcjonującej już 

ampułko-strzykawki), prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 

produktu Avonex również o formę wstrzykiwacza(PEN) . Proponujemy, aby w SIWZ znalazł się opis 

ampułko-strzykawka i/lub wstrzykiwacz. Przy tak sformułowanym opisie Zamawiający będzie miał 

możliwość realizowania dostaw leku w opakowaniu ampułko-strzykawki i/lub wstrzykiwacza w 

zależności od bieżących potrzeb. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Dot. Pakietu 103. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów Nintedanib (poz. 1 i 2.) w 

postaci kapsułek miękkich?  
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

Pytanie nr 12 

Dot. Pakietu 114. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Encorafenibum w postaci 

kapsułek twardych?  
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

Pytanie nr 13 

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 

tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić 

należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go 

wcale? 

Odpowiedź: Należy podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informację o braku dostępności. 

ZESTAW 8: 
  
Pytanie nr 1 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie 108 - Lomustine 40mg x 20 kaps. wyrazi 

zgodę na zaoferowanie leku w opakowaniach zawierających 10 kapsułek? 

Odpowiedź: Dopuszczamy, z przeliczeniem ilości. SWZ (pkt.3.1.4.) 

ZESTAW 9: 
Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości zapotrzebowania na 12 miesięcy w pakiecie nr 111 

Odpowiedź: 1 op. Zmieniony zał. nr 1 w załączeniu. 

 

Pytanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań 

z przeliczeniem ilości ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (pkt.3.1.4.) 
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UWAGA: 

Zmianie ulega wzór umowy oraz załącznik nr 1 do SWZ. W związku z powyższym zmianie ulega 

termin składania ofert oraz termin związania ofertą: 

Termin składania ofert: 

Było: 

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: 
https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 26.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 
w pok. ….., ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej 
Zamawiającego wskazanej w p. 15.1.  
 

Jest: 

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: 
https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 30.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 30.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 
w pok. 115, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej 
Zamawiającego wskazanej w p. 15.1.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Czas związania ofertą w SWZ: 
 
Było: 
 
13. Termin związania ofertą 
13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
 
Jest: 
 
13. Termin związania ofertą 
13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni to jest do dnia 28.07.2021 r. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Z poważaniem 
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