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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  

im. M. Kopernika w Łodzi 
Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 
e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 

 
 
EZ.28.3.492.2019OK                                                                                                                  Łódź, dnia  05.04.2019r. 

Numer sprawy: EZ.28.3.2019 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych i 
artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i 
Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 
ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz modyfikujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawy produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury 
dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  
 
 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.4 projektu umowy poprzez zapis: "Wykonawca 
ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o brakach towaru w ciągu 4 godzin po otrzymaniu zamówienia"?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.7 projektu umowy poprzez odstąpienie od 
warunku umieszczania na fakturze numeru umowy a zwłaszcza numeru zamówienia?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 3  
Do treści §5 ust.2 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamacyjną jakościową w 
terminie 48 godzin od momentu złożenia reklamacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 4  
Do treści §5 ust.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."  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 5  
Do treści §5 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej 
kary umownej pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie 
zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia 
zastępczego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 6 
Do treści §6 ust.1 pkt a) 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: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt b) poprzez zapis o ewentualnej 
karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 8  
Do §6 ust.1 pkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w 
wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
  
 
Pytanie 9 
Do §6 ust.1 pkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze 
w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego 
reklamacji?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 10  
Do §6 ust.1 pkt e) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów wyszczególnionych w §3 pkt 1 i 2 projektu umowy 
poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 11 
Prosimy o usunięcie zapisu §7 ust.4 pkt a) oraz §7 ust.5 pkt a) projektu umowy, gdyż jest on niezgodny z 
zapisami Artykułu 142 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 12  
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 (do §8 ust.1 pkt b) projektu umowy)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 13  
Do treści §9 ust.2 myślnik pierwszy 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: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 14  
Wnioskujemy o zmianę treści §11 ust.2 i nadanie jej następującego brzmienia: "Zamawiający nie będzie 
przeprowadzał wskazanego audytu u Wykonawcy, jeśli Wykonawca posiada aktualny i ważny certyfikat ISO 
nadany przez właściwy organ certyfikujący w Polsce. Wykonawca, posiadający certyfikat załączy kopię tego 
dokumentu do niniejszej Umowy". 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie 15  
Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu 
działającego w branży medycznej, o czym mowa w §12 ust.1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 
w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg 
rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny 
sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp 
uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną 
znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i 
nieprawdziwym. 
Odpowiedź: 
Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 28.02.2019 roku 

 
1. Aktywa trwałe       174 700 535,48 zł   
2. Aktywa obrotowe         71 077 918,54 zł 
3. Suma pasywów       245 778 454,02 zł 
4. Zobowiązania i rezerwy      303 071 965,31 zł 
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a) zobowiązania krótkoterminowe       100 172 180,38 zł 
- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług        57 551 445,47 zł 
   w tym:  

• objęte spłatami ratalnymi          0,00 zł 

• wymagalne          9 522 398,04 zł 
Zamawiający informuje, iż bilans jest do wglądu w siedzibie Szpitala. 
 
 
Pytanie 16  
Prosimy o wykreślenie zapisu §12 ust.3 zdanie drugie projektu umowy jako niezgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

 
II. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

 
▪ Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII do dnia  15.04.2019r. do godziny 10:00, 
▪ Termin otwarcia określony w rozdziale XVIII do dnia  15.04.2019r. do godziny 11:00, 
 

 
 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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