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Elbląg, dnia 02.12.2022r. 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 
Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup leków w ramach programu 
lekowego – Aflibercept, Ranibizumab i Bewacyzumab.  
Nr sprawy ZP/35/2022. 
 
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 
ustawy Pzp o poniższej treści:  
 

Pytanie nr 1 – dot. treści umowy 

Do treści §4 ust. 2 pkt 4) wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 

K.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 – dot. treści umowy 

Do treści §7 ust. 4 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §7 ust.4 , poprzez skonkretyzowanie granicznych 

wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, 

że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość 

zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treści 

zapisu §7 ust. 4 wzoru umowy są na tyle ogólne i nieprecyzyjne, że na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie 

określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym 

samym nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 – dot. treści umowy 

Do treści §7 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że umowa może zostać przedłużona na okres 

maksymalnie 6 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawiony wzór umowy w załączeniu. 
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