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Białystok, 15 listopada 2021 r.

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu na 

dostawę leków na potrzeby 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

EOP.332.28.21

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę leków na potrzeby SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 10

Do rozdziału XVIII SWZ: Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opis sposobu oceny ofert 

(w zakresie kryterium: termin dostawy): Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana 

umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, 

prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez 

wydłużenie terminu minimalnego do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia oraz odpowiednią zmianę 

terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, 

dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do 

wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane 

ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Do rozdziału XVIII SWZ: Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opis sposobu oceny ofert 

(w zakresie kryterium: termin przydatności do użycia towaru dłuższy niż 18 miesięcy od daty złożenia 

zamówienia): 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 minimum 12-miesięcznego
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okresu ważności zamówionych towarów przy jednoczesnym ustanowieniu kryterium przyznającego 

maksymalna ilość punktów Wykonawcy proponującemu ponad 18-miesięczny termin ważności? 

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 

zmianę brzmienia przedmiotowego kryterium w taki sposób aby maksymalne 10 pkt przyznawane było 

Wykonawcy, który zaproponuje ponad 12-miesięczny termin ważności przy jednoczesnym warunku aby 

termin ten wynosił nie mniej niż 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Do §2 ust. 5 wzoru umowy prosimy o dopisanie: "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.

Pytanie 13

Do §6 ust. 1 lit. a wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 

zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. a wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Do §6 ust. 1 lit. b wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 

zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. b wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kara określona w § 6 ust. 1 lit.b 

będzie liczona za część dostawy od której odstąpiono.
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Pytanie 15

Do §6 ust. 1 lit. c wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej 

zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. c wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 0,2% wartości brutto 

nierealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i
otwarcia ofert:

- termin składania ofert -18.11.2021 r. g. 10.00

- termin otwarcia ofert -18.11.2021 r. g. 11.00
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