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Wrocław, 09.12.2021 r. 
 
 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu badacza i sponsora 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO SWZ NR 111/2021/WUM  
 
Działając w imieniu i na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ 
zadane przez wykonawców:  
 
 
Pytanie 1 : Prosimy o potwierdzenie, iż po rozstrzygnięciu zamówienia, Zamawiający 
udostępni Wykonawcy protokoły badań. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że po rozstrzygnięciu postępowania i 
podpisaniu umowy o poufności Zamawiający udostępni protokół badań klinicznych w 
następujących pakietach  : 
PAKIET I – TAK 
PAKIET III– TAK 
PAKIET II - TAK 
W poniższych pakietach zamawiający może udostępnić wnioski o dofinasowanie, gdyż 
nie dysponuje jeszcze protokołem badania klinicznego, który jest składany do URPL. 
PAKIET IV– NIE   
PAKIET V– NIE  
 
Pytania 2 : 
Prosimy o wykreślenie w całości pkt. XXII ( SWZ )  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuj ę , że akceptuje 
również zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej. 
 
Pytanie 3 : 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu XXV ( SWZ) – zapis jest niejasny  
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z artykułem 214 ust. 1 pkt.7 ustawy PZP 
przewiduje możliwość skorzystania z zawarcia umowy na zamówienie polegające na 
powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego, które to będą stanowić 
10% zamówienia podstawowego. Zamawiający może skorzysta z trybu zamówienia z 
wolnej ręki na realizację zadań na warunkach zamówienia podstawowego i zgodnie z 
przedmiotem zamówienia podstawowego tj. SWZ 111/2021/WUM 
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Pytanie 4 :  
Prosimy o wykreślenie § 7  (Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa Generalna)   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuj ę , że akceptuje 
również zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej. 
 
Pytanie 5 : 
Prosimy o wykreślenie § 8  (Załącznik nr 7 do SWZ – Umowa Generalna)   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Pytanie 6 : 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu:  
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany tytułu badania i/lub wskazania 
produktu leczniczego ( produkowany lek może być podany pacjentowi w innym wskazaniu). 
Zmiany te będą dokonywane po uprzedniej akceptacji przez Agencję Badań Medycznych – 
co oznacza dokładnie w innym wskazaniu, czy również zmianę profilu badania ( kobiety w 
ciąży, dzieci ) ?  
Odpowiedź: Produkt leczniczy jest podawany w niektórych badaniach poza 
wskazaniem rejestracyjnym zgodnie ze złożonym do Agencji Badań Medycznych 
wnioskiem o dofinasowanie.  Zamawiający nie planuje zmiany profilu badania, o ile 
taka zmiana nie będzie wymagana przez URPL. 
 
Zamawiający zmienia termin składania ofert: 
 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 11:15 
2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 12.01.2022 r. 

 
 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 

Marcin Foryś 
 


