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STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O. 

UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA, TEL.: CENTRALA 22 811-06-88, FAX. 22 811-18-64 

e-mail: biuro@scol.warszawa.pl  web: www.scol.warszawa.pl, Nr rejestru 000000007155 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000456064 NIP: 524-27-58-370  

 

  

 

ZP/59-2/2019                 Warszawa, dnia 02.12.2019 r. 

 

Do  

Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843) na ZP/59/2019: Dostawa produktów leczniczych (insuliny i płyny infuzyjne) na 

potrzeby pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

 

1. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.6  termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin? 

Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z 

udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach 

dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten 

narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby 

z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania 

zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na 

opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z 

możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie 

utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. 

Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację 

wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i 

obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma 

zaspokoić.” 

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/


2 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni termin dostaw na cito z 8 do 12 godzin w odniesieniu do 

zamawianego asortymentu w tym postępowaniu . 

 

2. Czy Zamawiający wydłuży termin rozpatrzenia reklamacji w par. 2.10.1-2 do 3 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy  w par.2.10.1-2. 

 

3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.11? Zapis o ‘odmowie przyjęcia towaru’ jest niczym 

innym, jak zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wskazany 

w par. 2.10.  Nie ma podstaw dwutorowego procesu reklamacji – zgłaszanych zgodnie z  par 

2.10 lub dokonywanych poprzez „odmowę przyjęcia towaru”, tym bardziej, że w tym drugim 

przypadku Wykonawca nie ma możliwości ustosunkowania się do reklamacji, co narusza 

przepisy KC. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

4. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.14-2.15, dotyczące obowiązku dostarczenia zamiennika, 

względnie zamiast obowiązku wprowadzi prawo do jego dostarczenia? Wykonawca może 

oferować produkty wyłącznie ze swego asortymentu; nie jest w stanie dostarczać w każdym 

wypadku zamiennika. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego 

strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, 

że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z 

rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli wyżej wspomniany zapis w odniesieniu do pakietu Nr 

1 zawierającego Insuliny. 

 

5. Czy Zamawiający w par. 5.1.2 zamiast naliczania kary na godzinę zwłoki wprowadzi naliczanie 

kary za dzień zwłoki, a także zamiast kary kwotowej wprowadzi wartość procentową, np. 0,2% 

wartości danej dostawy? Obecna kara umowna grozi Wykonawcy rażącą stratą. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

6. Czy Zamawiający w par. 5.1.3 zamiast kary kwotowej wprowadzi wartość procentową, np. 

0,2% wartości danej dostawy? Obecna kara umowna grozi Wykonawcy rażącą stratą. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

7. Dotyczy § 5 ustęp 1 punkt 1 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  umowy 

i ustanowi karę w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy? W przypadku 

zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy 

jest wyraźnie zawyżona. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

8. Dotyczy pakietu 2 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości 

produktów, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu 

worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 

odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają 

podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji 

opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek. W przypadku obecnych, 

drastycznych podwyżek za wywóz opadów, jest to bardzo ważny czynnik mający wpływ na 

koszty stosowania płynów infuzyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowań typu butelka stojąca z dwoma portami w 

odniesieniu do pozycji : 0,9% NaCl 100 ml i pozycji Aqua pro injectione 500 ml .Zamawiający 
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dopuszcza opakowanie typu worek w odniesieniu do pozostałych pozycji  tego pakietu. 

Zamawiający zamieszcza poprawiony Załącznik NR 2 formularz asortymentowo- cenowy- 

Pakiet NR 2 płyny. 

 

9. Dotyczy pakietu nr 2 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na płyn wieloelektrolitowy o nazwie handlowej 

Plasmalyte? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści złożenie oferty na płyn wieloelektrolitowy o nazwie 

handlowej Plasmalyte. 

 

 

10. Do treści §2 ust. 15 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z 

obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu 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 podtrzymuje zapisy we wzorze umowy . 

 

 

11. Do treści §5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej z tytułu rozwiązania umowy w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

 

12. Do treści §5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej z tytułu opóźnienia dostawy zwykłej i „CITO” w wysokości 0,03% 

wartości niedostarczonych towarów za godzinę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

 

13. Do treści §5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie 

ewentualnej kary umownej z tytułu opóźnienia reklamacji w wysokości 0,5% wartości 

reklamowanych towarów dziennie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

 

14. Do treści §5 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

 

15. Do treści §5 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu ze wzoru umowy. 

Nieuzasadnione jest obarczanie Wykonawcy kosztami i ryzykiem zakupu interwencyjnego, 

gdy Wykonawca należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, a konieczność 

dokonania zakupu interwencyjnego nie jest spowodowana przez okoliczności leżące po stronie 

Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.   
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16. Do treści §7 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy niniejszego 

zapisu wzoru umowy jako niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo 

Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

 

17. Do treści §8 ust. 3 wzoru umowy: 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 9-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? 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 dopisanie do §8 ust. 3 wzoru umowy 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

 

18. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki 

„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 

1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 

28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy 

Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia 

umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia. 

 

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń 

cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących 

postaci: 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

- weksla in blanco wraz z deklaracją; 

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy 

skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania 

zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem 

postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające 

m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. 

W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania 

umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie 

z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 

28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia ze swojej strony zabezpieczeń 

wskazanych w pytaniu. 
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20. Prosimy o możliwość zaoferowania w pakiecie nr 2 produktów(płynów) pakowanych w w 

rodzaju opakowania typu worek. Zgoda Państwa pozwoli nam na przedstawienie atrakcyjnej 

oferty w ramach przyjętego kryterium. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowań typu butelka stojąca z dwoma portami w 

odniesieniu do pozycji : 0,9% NaCl 100 ml i pozycji Aqua pro injectione 500 ml .Zamawiający 

dopuszcza opakowanie typu worek w odniesieniu do pozostałych pozycji  tego pakietu. 

Zamawiający zamieszcza poprawiony Załącznik NR 2 formularz asortymentowo- cenowy- 

Pakiet NR 2 Płyny. 

 

21. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 pkt. 3) projektu 

umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia 

otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie” na „…od dnia uznania reklamacji”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów do umowy.  

 

22. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:  

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości  

brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, gdy Zamawiający 

rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

 

2) Wykonawca w razie nie dostarczenia przedmiotu zamówienia jednostkowego w 

terminie, o którym mowa: w § 2 ust. 4 lub w § 2 ust. 5, lub w § 2 ust. 6 zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak 

nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu 

zamówienia jednostkowego, 

 

3) Wykonawca w razie nie dostarczenia produktu leczniczego przedmiotu niniejszej umowy 

w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 10 pkt 1, 2 lub 3, zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie produktu leczniczego, 

 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% całej wartości brutto 

niezrealizowanej na zamówienie jednostkowe dostawy, za niewywiązanie się z umowy 

w zakresie obowiązku określonego w o którym mowa w § 2 ust. 8. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
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Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika Nr 2 do SIWZ Formularz 

asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 oraz przesunął termin do składania i otwarcia ofert.  

 

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:  

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Było: 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 

Dostawa produktów leczniczych (insuliny i płyny infuzyjne) na potrzeby pacjentów 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

- nie otwierać przed dniem 05.12.2019r.  r. godz. 12:00  –  

ZNAK SPRAWY: ZP/59/2019 
 

 

Jest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Było: 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia  05.12.2019 r. do godziny 11:30  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa 

 – Sekretariat Zarządu. 

Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:00, bądź 

przesłać na adres Zamawiającego.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 05.12.2019 r. o godz. 12:00 w Stołecznym 

Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział 

Zamówień Publicznych. 

 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 

Dostawa produktów leczniczych (insuliny i płyny infuzyjne) na potrzeby pacjentów 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

- nie otwierać przed dniem 06.12.2019 r.  r. godz. 09:00    

ZNAK SPRAWY: ZP/59/2019 
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Jest: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia  06.12.2019 r. do godziny 09:00  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa 

 – Sekretariat Zarządu. 

Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:00, bądź 

przesłać na adres Zamawiającego.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 06.12.2019 r. o godz. 09:30 w Stołecznym 

Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział 

Zamówień Publicznych. 

 

W wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający stosuje art. 38 ust 6 uPzp i odpowiednio art. 38 ust. 4a pkt 

1) uPzp- zmiana ogłoszenia. 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:  

  Zarząd Spółki 

(podpisy na oryginale) 

 



Ogłoszenie nr 540261827-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628549-N-2019 

Data: 27/11/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

14661326400000, ul. ul. Mehoffera  72/74, 03-131  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,

tel. 22 811 06 88, e-mail przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88. 

Adres strony internetowej (url): https://www.scol.warszawa.pl/kopia-ponizej-221-000-euro-

dostawy- 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-05, godzina 11:30 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-06, godzina 09:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert odbędzie się 05.12.2019 r. o godz. 12:00 w Zakładzie

Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 (Sekcja Zamówień Publicznych) 

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert odbędzie się 06.12.2019 r. o godz. 09:30 w



Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4 (Sekcja Zamówień Publicznych) 


