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Drezdenko, dnia 10 maja 2022 roku 
 

Do   
Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 
 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę szczepionek p/HPV, nr sprawy: 
PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2022 

 
 

WYJAŚNIENIA 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy §2 ust. 14 wzoru umowy. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia §2 ust. 14 wzoru umowy, w którym Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca był zobowiązany do weryfikacji produktu leczniczego objętego serializacją przed 
dostarczeniem Zamawiającemu? Jako Wykonawca, wskazujemy, że zgodnie z założeniami tzw. Dyrektywy 
fałszywkowej, weryfikacja autentyczności produktów leczniczych w łańcuchu dystrybucji powinna się odbywać w 
systemie end to end, tj. ostatecznej weryfikacji tych leków powinien dokonywać tzw. użytkownik końcowy (w 
przypadku niniejszym Zamawiający). Podkreślenia wymaga okoliczność, że na podstawie zawartej umowy (w ramach 
swobody zawierania umów), Zamawiający nie może zwolnić się z tego obowiązku poprzez scedowanie go na inny 
podmiot, w tym na inny podmiot w danym łańcuchu dystrybucji. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby całkowicie niezgodne z założeniami Dyrektywy fałszywkowej i mogłoby 
zostać uznane za próbę obejścia prawa. W szczególności wskazać należy, że celem ustawodawcy europejskiego było 
zobowiązanie właśnie podmiotów uprawionych do wydawania leków do ich weryfikacji. Mając powyższe na 
względzie, prosimy o usunięcie w/w zapisu w zakresie weryfikacji produktu leczniczego przez Wykonawcę oraz 
wskazanie, że weryfikacja będzie odbywała się w aptece Zamawiającego. 
Odp. do pytania 1 
Zamawiający wprowadza zmianę umowy. Treść po zmianie §2 ust. 14: 

„ W związku z wdrożeniem Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 dotyczącego zabezpieczeń 
na opakowaniach produktów leczniczych, dla opakowań leków serializowanych zwolnionych do obrotu od dnia 
9 lutego 2019 roku, które posiadają kody 2D i zabezpieczenie przed otwarciem, Wykonawca zobowiązany jest 
do ich identyfikacji i weryfikacji w systemie KOWAL w zakresie obowiązków nakładanych na hurtownie 
farmaceutyczne, wynikających z Ustawy prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji 
(UE) 2016/161, aby Zamawiający mógł dokonać zwalniania serii na etapie wydania produktu leczniczego.” 

 
Pytanie nr 2 
Dotyczy §4 ust. 5 wzoru umowy 
Wskazujemy, że zapis §4 ust. 5 wzoru umowy jest nazbyt ogólny oraz nieprecyzyjny. Na jego podstawie, wykonawcy 
nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić 
faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym, wnosimy o doprecyzowanie zapisu §4 ust. 5 wzoru 
umowy, w taki sposób, aby określone zostały minimalne, gwarantowane ilości zamawianego asortymentu. 
Odp. do pytania 2 
Zamawiający nie wprowadzi zmian w proponowanym zakresie.  
Zamawiający jest realizatorem „Programu polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie 
Drezdenko” dlatego też na dzień obecny nie ma możliwości określenia gwarantowanej ilości szczepionek, jaką 
zrealizuje, ponieważ zależne to jest od liczy osób, które będą chciały skorzystać z ww. programu. Proces rekrutacji 
jest w trakcie. 

 
Pytanie nr 3 
Dotyczy §6 ust. 4, 5 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." 
Odp. do pytania 3 
Zamawiający nie wprowadzi zmian w proponowanym zakresie.  
W §10 wzoru umowy zawarty jest zapis, w zakresie którego do spraw nieuregulowanych w umowie ma zastosowanie 
Kodeks Cywilny. 
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Pytanie nr 4 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia 
niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z 
późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003 r. – 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? 
Odp. do pytania 4 
Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy ww. przesłanki nie mają zastosowania. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego 
wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
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. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odp. do pytania 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń cywilnoprawnych w zakresie wykonania 
przyszłej umowy w przedmiotowym zakresie. 

 
 
 

Z poważaniem 
 
 

PREZES ZARZĄDU 

 

       Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pismo zamieszczono na stronie internetowej dnia 10.05.2022 r. 


