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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.01.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośba o wyjaśnienie 
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawę produktów leczniczych, 
płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
Treść pytań jest następująca: 
 
 
Zapytania do wzoru umowy:  
1) Czy Zamawiający dopisze w par. 2.4. na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen 

urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy o podany zapis. 
2) Czy Zamawiający w par. 3.2. 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: Tak, Zamawiający zmieni zapis w par. 3.2. 
3) Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.3. termin dostaw „na ratunek życia” 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: Nie, zgodnie z SIWZ. 
4) Czy Zamawiający w par. 3.4. wydłuży godziny dostaw z godziny 11 do 14?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
5) Czy Zamawiający doprecyzuje w par. 3.6, że przedstawiciel Wykonawcy (kurier) nie musi 

asystować przy sprawdzaniu dostawy? Oczekiwanie na sprawdzenie dostawy powoduje 
opóźnienie wszystkich kolejnych dostaw zaplanowanych na dany dzień. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 



6) Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 6.1  z 5% do kwoty max 0,2%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
7) Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 6.2  z 5% do kwoty max 2%? 

Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
8) Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 21 poz. 14 do oddzielnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję 14 z pakietu nr 21 i przenosi ją do pakietu nr 1. 
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Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95  


