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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 6/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów do żywienia 

dojelitowego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. projektu umowy) 

„W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, zwracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy 

informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię 

rejestru warunków przechowywania produktu w aptece (rejestr temperatur), od dnia dostawy do dnia 

zwrotu towaru. 

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. Urz. UE  2013/C 

68/01) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą 

powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich 

wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport produktów 

leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi 

wymogami dotyczącymi ich przechowywania) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych 

warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) § 2. Produkty lecznicze i wyroby 

medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla 

produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo 

przechowywania. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1216) w sprawie 

procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf. 7 pkt 3 paragraf. 8 ust. 3) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 1 października 2009 r w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 

Wytwarzania (Część I pkt. 4.26).?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy. 
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Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. projektu umowy) 

„Dotyczy § 6 ustęp 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do 

ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku 

zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest 

wyraźnie zawyżona?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. projektu umowy) 

 „Dotyczy § 6 ustęp 2 umowy - W przypadku zwłoki w wydaniu zamówionego towaru (co ma miejsce 

również w przypadku wydania towaru niezgodnie z zamówieniem) albo w wykonaniu złożonej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO reklamacji, ZAMAWIAJĄCY może żądać kary umownej w wysokości 0,5% ceny 

brutto towaru odnośnie wydania którego WYKONAWCA pozostaje w zwłoce, za każdy dzień zwłoki, 

ale nie więcej niż 10% tej ceny”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4  

„W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie 

koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z prośbą  

o zmianę warunków w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze względu na 

wymuszoną zmianę organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących 

pracę (w tym również poczty, firm kurierskich, banków) wnosimy o zmianę formy złożenia oferty na 

elektroniczną. (zgodnie z zaleceniami UZP https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-

elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, 

jedynie forma komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza możliwość złożenia oferty w formie 

elektronicznej, pozwoli wykonawcom zamówień publicznych na przygotowanie i złożenie oferty”. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis sekcji X pkt. 2 SIWZ „Oferta wraz z załącznikami może być złożona 

wyłącznie pisemnie” - w chwili obecnej z przyczyn technicznych nie ma możliwości złożenia oferty  

w wersji elektronicznej.  

 

 

 

 

 


