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                   Wrocław, dnia 02.12.2022 r. 

dotyczy: PN  72/22 – dostawa kontrastów   

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710; zwana dalej: PZP), Zamawiający 
przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz                               
z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie  1 
Pytanie do wzoru umowy:  
Do pkt 1 zdanie drugie warunków umowy: Prosimy o taką modyfikację treści pkt 1  
zdania drugiego warunków umowy, aby dostosowana była do właściwości podmiotu, 
który dokonywał będzie dostawy. W obecnym brzmieniu, treść pkt 1 zdania drugiego 
warunków umowy odnosić się może jedynie do sytuacji, kiedy podmiot dostarczający 
zamawiany asortyment jest jednocześnie jego wytwórcą i faktycznie uzasadnionym jest, 
aby ponosił on całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wprowadze-
niem produktów leczniczych do obrotu. W przypadku jednak, kiedy towary dostarczała 
będzie np. hurtownia farmaceutyczna – może ona ponosić konsekwencje jedynie za  
własne działania lub zaniechania, które w konsekwencji doprowadziły do powstania 
szkody wynikającej z zastosowania dostarczonego produktu u Zamawiającego.  
Przepisy art. 72 ust. 1 oraz art. 76 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 06 września 2001 r. - Prawo 
Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1977 ze zm.) wskazują wprost, że w zakresie  
działalności hurtowni farmaceutycznej jest obrót hurtowy produktami leczniczymi.  
Hurtownia farmaceutyczna nie jest zatem wytwórcą produktu leczniczego i nie może 
ponosić odpowiedzialności finansowej i prawnej za niezgodności produktów leczniczych 
z obowiązującymi normami, wymaganiami oraz przepisami prawa. 
Odpowiedź:   
Zamawiający zmodyfikuje treść - patrz zmiana. 
 
".... Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do 
obrotu przedmiotów zamówienia nie spełniających wymogów określonych  
obowiązującymi przepisami i normami w zakresie prowadzonej działalności,  
ponosi Wykonawca." 
 
 
 
 



 
Pytanie  2 
Pytanie do wzoru umowy:  
Do pkt 7 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §3 ust. 8, poprzez  
skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, 
jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości  
produktów określonych w formularzu asortymentowo–cenowym mogą ulec  
zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowa-
nie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% 
większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść pkt 7 ust. 2  
jest na tyle ogólna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej 
wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji  
asortymentowych, a tym samym, dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby  
składanej oferty. 
Odpowiedź:   
Zamawiający szczegółowo określił wielkość przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 
do SWZ (punkt 7 ust. 2 wzoru umowy odnosi się do sytuacji kiedy w trakcie  
trwania umowy cena zaoferowanych produktów zostałaby obniżona, wtedy  
Zamawiający oczekuje możliwości zakupu zwiększonej ilości przy zachowaniu wartości 
dla poszczególnego zadania). 
 
 
 
 
Pytanie  3 
Pytanie do wzoru umowy:  
Do pkt 10 warunków umowy: Prosimy o zmianę zapisu na: „Za nieuregulowanie  
należności w terminie określonym w pkt 4 ust. 3, Wykonawcy przysługują odsetki  
ustawowe zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym  
opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyrażą zgody. 
 
 
 
 
 
 
Pytanie  4 
Pytanie do wzoru umowy:  
Do pkt 21 ust. 11 warunków umowy: Prosimy o dopisanie słów: „(…), pod warunkiem, 
że Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy.” 
Odpowiedź:   
Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmiana. 
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