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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
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Koszalin, 05.04.2022 r. 
M-2373-03/2022-P2 
 

Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowanie nr M-2373-03/2022 na Zakup i sukcesywną dostawę leków dla Działu 
Farmacji Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-03/2022 wpłynęły poniższe 
zapytania: 
 
Pytanie nr 3 
 
Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 pozycję nr 25 (Szczepionka BCG do podania do 
pęcherzowego – dopuszczalny termin ważności po otrzymaniu dostawy min. 6 miesięcy) oraz utworzy  
z wydzielonej pozycji osobny pakiet. Wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu umożliwi złożenie 
ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiajacy uzyska korzystniejsze ceny  
w przedmiotowym postępowaniu i podniesie efektywność zarządzania środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 25 z zadania 1 do osobnej pozycji w zadaniu nr 4. 
 
Pytanie nr 4 
 
Do treści §4 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub 
wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie 
przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na 
sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności 
ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż zamiennika leku po cenie zbliżonej do 
oferowanej w przetargu z ewentualnym uwzględnieniem rabatu. 
 
Pytanie nr 5 
 
Do §5 ust.3 lit. b) projektu umowy. Czy ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dostawy na ratunek dla pakietu nr 174  do 10 godzin od 
złożenia zamówienia? 
 
Odpowiedź: Zapis dotyczący pakietu 174 jest błędnym zapisem. Zapis został usunięty. 
 
Pytanie nr 6 
 
Do treści §8 ust.1 pkt a) i  §8 ust.1 pkt c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru (zwłokę) 
poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 7 
 
Do §9 ust.6 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie:”…na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do umowy. 

Elżbieta Czeszewska 
………………………………… 

Dyrektor 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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