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Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 
Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa leku biologicznego” – sprawa nr 22/PN/2020/JS 
 
Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając 
na podstawie art. 38 ust. 2  i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od 
Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 – §1 ust. 3 wzoru umowy 
Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za 
tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie 
terminu realizacji zamówienia do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 – §1 ust. 5 wzoru umowy  
Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z 
wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 – §1 ust. 8 wzoru umowy  
Prosimy o dopisanie 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 wyraża zgodę na proponowany zapis i dokonuje modyfikacji 
umowy w następujący sposób: 
 
BYŁO:  

§1 
8. Każdorazowo dostarczony Zamawiającemu lek będzie miał termin przydatności do użycia 

nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. 
 
JEST PO MODYFIKACJI 

§1 
8. Każdorazowo dostarczony Zamawiającemu lek będzie miał termin przydatności do użycia 

nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem 
ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie 
musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

 
Pytanie 4 – §5 ust. 9 pkt 2 wzoru umowy 
Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu 
epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do 
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych 
środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym z 
podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W 
związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co 
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należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §5 ust. 9 pkt 1 wzoru 
umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny 
od wad do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wymiany towaru 
reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia 
nieprawidłowości. 
 
BYŁO: 

§5 
9. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, po dokonaniu odbioru: 

1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: 
……………….. lub e-mailem na adres: ……………………… 

2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od 
wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 48 
godzin. 

 
JEST PO MODYFIKACJI 

§5 
9. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru, po dokonaniu odbioru: 

1) Zamawiający zawiadomi pisemnie o tym Wykonawcę za pośrednictwem fax-u na nr: 
……………….. lub e-mailem na adres: ……………………… 

2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od 
wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 4 dni 
robocze. 

 
Pytanie 5 – §8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie w 
wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części 
dostawy dziennie? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 – §8 ust. 1 pkt 2) oraz 3) wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie od 
umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 – §8 ust. 3 wzoru umowy  
Prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter 
bezsporny oraz wymagalny.”. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8 – §8 ust. 5 wzoru umowy  
Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z 
wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9 – §10 ust. 2 pkt 4) oraz 10) 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 utrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 10 – §10 ust. 2 pkt 5) wzoru umowy 
Prosimy o dodanie słów: „…jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”. 
Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 11 – §10 ust. 2 wzoru umowy 
W treści wzoru umowy, w §10 ust. 2 po pkt 10 prosimy o dodanie pkt 11, 12 oraz 13 w 
brzmieniu: 
„11) będących następstwem okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 
12) będących następstwem wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych 

okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, 
społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,  

13) będących następstwem wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji 
umowy w całości lub części.”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy w proponowanym 
zakresie.  
 
Pytanie 12 
W związku z faktem, iż w specyfikacji  jest wymóg  złożenia oferty papierowo , w kopercie, 
natomiast wadium jest wymagane w formie  elektronicznej chcielibyśmy  prosić o wyjaśnienie, 
w jaki sposób dokładnie złożyć wadium elektroniczne? I czy byłaby możliwość przygotowania i 
złożenia całej oferty elektronicznie , na platformie?  
Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ dla 
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich 
przekazania. 
Odpowiedź: Zapis stanowi omyłkę pisarską.  
 
BYŁO: 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
12.2 Forma wpłaty wadium: 

3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie 
wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w 
oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci 
elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w 
jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.  

 
JEST PO MODYFIKACJI 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.2 Forma wpłaty wadium: 
3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie 

wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w §12 ust. 1 zostanie 
dostarczone w oryginale do miejsca wskazanego w §15 ust. 1. Powyższe wadium 
musi być dostarczone w oddzielnej trwale zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wadium 
do postępowania nr 22/PN/2020/JS na: „Dostawę leku biologicznego”. 

 
UWAGA!!! 
Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu Rozdziału 10 ust. 10.4 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  w następujący sposób: 
BYŁO: 
10.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1-9.2: 
1) Aktualna koncesja, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej                

w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualne zezwolenie/koncesję na prowadzenie 
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hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję, 
jeżeli wymagane są przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.), 

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale 9 
ust. 9.2 pkt 2), 3) i 10), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór 
Oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ), 

4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór Oświadczenia 
– załącznik nr 5 do SIWZ). 

 
JEST PO MODYFIKACJI: 
10.4  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1-9.2: 
1) Aktualna koncesja, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej                

w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualne zezwolenie/koncesję na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję, 
jeżeli wymagane są przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.), 

2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale 9 
ust. 9.2 pkt 2), 3) i 10), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

 
 
Ponadto, Zamawiający wykreśla z Rozdziału 10 ust. 10.5: 
BYŁO: 
10.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w celu 
potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego: 
1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

Zamawiającego opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i posiada 
świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP oraz zobowiązanie, że na każde 
żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie – 
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
JEST PO MODYFIKACJI: 
Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki wraz z niniejszymi 
odpowiedziami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w wersji PDF i 
edytowalnej. 

 
Zatwierdził: 
Marek Tombarkiewicz 

 
 
 
Sporządził: Julita Skonieczna 


