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         Do oferentów 
 
 
Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr M-2373-11/2021 na „Zakup i sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych oraz 
produktów do żywienia klinicznego pacjentów dla Działu Farmacji Szpitalnej  SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-11/2021 wpłynęły poniższe zapytania: 
 
Pytanie nr 17 
Do §5 ust. 8 wzoru umowy. Wskazujemy, że zapis §5 ust. 8 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny. Na jego 
podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ 
nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia.  
W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §5 ust.8 umowy, w taki sposób, aby był zgodny  
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.),  
a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art. 433 
pkt 1 (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust. 2 pkt 3 (zakazującym 
istotnych zmian umowy jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy) oraz art. 455 ust. 1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków 
wskazanych w ustawie Pzp). 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w § 5 ust. 8 i dodał ust. 9 
 
Pytanie nr 18 
Do §7 ust. 2 projektu umowy: Prosimy o dodanie do treści §7 ust. 2: „z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji  nie 
będzie dłuższy niż termin ważności poszczególnych asortymentów będących przedmiotem umowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w § 7 ust. 2. 
 
Pytanie nr 19 
Do §7 ust.9 projektu umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów  
w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12 miesięcznego okresu ważności zamówionych 
towarów? Wskazujemy przy tym, że dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest 
pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu. W związku  
z powyższym prosimy o dopisanie do §7 ust.9 projektu umowy następującej treści: "... Dostawy produktów  
z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach  
i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w § 7 ust. 9 i dodał ust. 10 
 
Pytanie nr 20 
Do treści §8 ust.1 pkt a) wzoru 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: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o zmianę zapisu w Rozdział VII pkt 2 ppkt 4) SWZ na zmianę sposobu spełnienia warunku poprzez 
wykazanie, iż wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 2 zamówienia odpowiadające 
przedmiotowi zamówienia (dostawa płynów infuzyjnych oraz produktów do żywienia klinicznego pacjentów) – 
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis. 
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