
 

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź 

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00 

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl 

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957 

                                                                                             

 
Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 5910, 5404, faks 042 689 54 09 

 

EZ.28.60.1642.2017.EG                                                                           Łódź, dnia 24.08.2017 r. 
Numer sprawy: 60/ZP/17 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla WWCOiT im. M.  
Kopernika w  Łodzi. 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej 10 000 000  EURO na dostawy produktów farmaceutycznych  dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  

Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

L.P. ZADANE PYTANIA ODPOWIEDŹ 

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"? 

Zgodnie z SIWZ 

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? 

Zgodnie z SIWZ 

3 
Do treści §5 ust.2 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wymianę 
reklamacyjną jakościową w terminie 48 godzin od momentu złożenia 
reklamacji? 

Zgodnie z SIWZ 

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." 

Zgodnie z SIWZ 

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? 

Zgodnie z SIWZ 

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." 

Zgodnie z SIWZ 

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? 

Zgodnie z SIWZ 
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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? 

Zgodnie z SIWZ 

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? 

Zgodnie z SIWZ 

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? 

Zgodnie z SIWZ 

11 

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)? 

Zgodnie z SIWZ 

12 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust. 11 projektu umowy, poprzez 
skrócenie okresu o jaki umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §8 
ust. 11 projektu umowy część zdania w brzmieniu „łączny czas obowiązywania 
umowy nie może trwać dłużej niż  4 lata w przypadku niewyczerpania całości 
asortymentu ”, zastąpić brzemieniem: „nie dłużej jednak niż na okres 3 lat od 
dnia jej podpisania”? 

Zgodnie z SIWZ 

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." 

Zgodnie z SIWZ 

14 
Prosimy o wykreślenie zapisu §12 ust.3 zdanie drugie projektu umowy jako 
niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zgodnie z SIWZ 

15 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 1 wymaga, aby 
Budesonidum+Formoteroli fumaras dihydricus  (160 mcg + 4,5 mcg/dawkę 
inh.) był wskazany do leczenia pacjentów z astmą oskrzelową i POCHP? 

Zgodnie z SIWZ 

 

Z poważaniem 

 

 

Sporządziła: Ewa Grodzicka 
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