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Znak sprawy: ZP/220/68/16 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych na potrzeby SPSK-2. 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Wykonawca nr 1 
 
1. Do treści § 5 ust. 1 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 zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia 
terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym 
prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy 
lub dopisanie do §5 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 nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności 
dostarczanych leków do 6 miesięcy. Dostawa leków z terminem ważności krótszym niż 12 
miesięcy jest dopuszczalna jedynie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Produkty 
lecznicze przechowywane w aptece szpitalnej rotowane są zwykle w cyklach 2-4 
tygodniowych, natomiast leki przechowywane na oddziałach szpitalnych i w poradniach w 
zdecydowanie dłuższych. Szpital jako jednostka finansowana ze środków publicznych 
zobowiązany jest prowadzić racjonalną gospodarkę produktami leczniczymi, której 
jednym z podstawowych elementów jest wyeliminowanie  leków utylizowanych z powodu 
przeterminowania. 

 
2. Do §7 ust.2 projektu umowy.  Proszę Zamawiającego aby zmienił zapis, tym samym 
dopuścił wariant zmniejszenia ilości zamówienia o maksymalnie 20%. 
 

Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60%. 

3. Do §10 ust.1 ppkt. a) projektu umowy. Proszę o dodanie słów „…0,5% wartości brutto 
zamówionej nie dostarczonej partii leków za każdy dzień opóźnienia….” 
 

Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60% 

4. Do  treści§10 ust. 1 ppkt. d). projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
obniżenie wymiaru kary do 5% i naliczanie jej od wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ 
części przedmiotu umowy?  
 

  Odpowiedź: Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na poziomie 60% 
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Wykonawca nr  2 
 
Dotyczy projektu umowy:  
 
Ponieważ dostawcy nie mają uprawnień do odbioru i utylizacji leków przeterminowanych nie 
będących ich własnością i takie działanie jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki prosimy o wykreślenie z 
projektu umowy treści punktu 4 w paragrafie 4. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 4 w § 4 wzoru umowy. 

 

                                                                                      Z poważaniem  
 
 
 
 
 


