
 
 

 
 

SZPZLO W-T        Warszawa, dn. 10.08.2022 r. 
Zamówienia publiczne 
Wyjaśnienia do SWZ 3/2022/ZP 
   

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator 

postępowania ocds-148610-af47b15d-149f-11ed-b950-8227d40187e8) 

3/2022/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  

 

Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. 
J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia 
(SWZ). 

 
Pytanie 1 
Czy ze względu na sezonowość sprzedaży szczepionki przeciwko grypie Zamawiający wyrazi 
zgodę na skrócenie terminu wykonania umowy do 12 grudnia 2022? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu 
wykonania umowy do dnia 12 grudnia 2022, z uwagi na fakt, że szczepienia przeciw grypie 
można realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego.  
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar w przypadku opóźnień w dostarczaniu przedmiotu 
umowy spowodowanych brakiem ciągłości dostaw szczepionek p/grypie do Polski przez ich 
producentów? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 
 
Pytanie 3 
Czy w przypadku wprowadzenia lub zmiany ceny urzędowej przedmiotu zamówienia 
Zamawiający zaakceptuje zmianę ceny określonej w umowie na obowiązującą urzędową cenę 
hurtową ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zaakceptuje zmianę ceny określonej w umowie 
na obowiązującą urzędową cenę hurtową, przy czym zmiany te mogą dotyczyć 
podwyższenia i obniżenia cen, przy założeniu, że wzrost lub spadek cen będzie następował o 
taki sam procent, jaki wynika z podwyżek lub obniżek należnych, bez procentowego 
zwiększenia marży. 
 



 
 

 
 

Pytanie 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie kar określonych w §7 ust. 3 projektu 
umowy do powszechnie przyjętego poziomu 0,2% wartości niedostarczonego towaru /dzień. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 
 
Pytanie 5 
Dot. pkt. IV.2.4, V.1 SWZ oraz § 11 ust. 2 projektu umowy: Prosimy o potwierdzenie czy biorąc 
pod uwagę przepis art. 433 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zamówi 
minimalną ilość szczepionek w liczbie 3500 sztuk, w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem SWZ i projektu umowy, Zamawiający 
wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony od dnia podpisania umowy do dnia 
31.03.2023 r., z tym, że 3 500 szt. przedmiotu zamówienia zostanie dostarczone w 
pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania umowy. Pozostałe 500 szt. do 31.03.2023 r. 
Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostawy na rzecz Zamawiającego, a 
Zamawiający jest uprawniony do zamawiania szczepionek objętych umową w ilości i 
rodzaju według własnego zapotrzebowania, w szczególności Zamawiający może 
dokonywać zamówień mniejszych lub większych niż ilości wskazane w ofercie dla 
poszczególnych rodzajów (pozycji) towarów. 
 
Pytanie 6 
Dot. § 7 ust. 2 projektu umowy: 
Prosimy Zamawiającego obniżenie wysokości kar do 5%. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 
 
Pytanie 7 
Dot. § 7 ust. 4 projektu umowy: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie podstawy odpowiedzialności wykonawcy poprzez 
wprowadzenie podkreślonej zmiany i zaakceptowanie treści w następującym brzmieniu: 
„W wypadku, gdy w wyniku prawidłowego stosowania przez Zamawiającego szczepionek 
dostarczonych przez Wykonawcę wyrządzona zostanie szkoda osobie trzeciej lub 
Zamawiającemu, a szkoda ta wynikać będzie z naruszenia postanowień niniejszej umowy, za 
które odpowiada wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej 
wysokości i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 
osób trzecich oraz pracowników i innych osób działających na rzecz Zamawiającego”. 
Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje 
dotychczasowe zapisy SWZ. 
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