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Uczestnicy 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant 1 pn. 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW. 

Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2022 

 

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych 

wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 

Pytanie 1 
„Do §5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 

za opóźnienie dostawy zamówienia lub dostawy towarów wolnych od wad w wysokości 0,5% wartości 

towarów niedostarczonych w terminie dziennie?” 

Odpowiedź: 

Zapis §5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 2 

„Do §4 ust.8-10 projektu umowy. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej określa zakres jej 

działalności. Przepisy ustawy Prawo Farmaceutyczne, a w szczególności  art. 72.1. pkt 3 w związku art.76.1 

pkt 8 tej ustawy wskazuje, wprost, że w zakresie  działalności hurtowni farmaceutycznej jest obrót hurtowy 

produktów leczniczych. Dlatego prosimy o usunięcie zapisu §4 ust.8-10 projektu umowy, ponieważ hurtownia 

farmaceutyczna zajmuje się sprzedażą, a nie jest wytwórcą produktu leczniczego i nie może ponosić 

odpowiedzialności prawnej za niezgodności produktów leczniczych (w tym ich oznakowań, etykiet, opakowań 

etc.) z obowiązującymi normami, wymaganiami, przepisami prawa oraz za uchybienia związanymi 

z wprowadzeniem produktów leczniczych do obrotu, czy też ponosić odpowiedzialność za roszczenia osób 

trzecich związane z niebezpieczeństwem produktu wobec Odbiorcy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa zapisy §4 ust.8-10 projektu umowy. 

 

Pytanie 3 

„Do §5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 

za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 4 

„Do §6 ust.2 lid. d) wzoru umowy prosimy o dopisane:” ..,nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące”” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje proponowanej zmiany. 

 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

22.06.2022 r. 
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