
Toruń, dn. 26 marca 2020 r. 
 
L.dz. SSM.DZP.200.52.2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leku  
Daratumumab. 
 
I. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 26 marca 2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie 
1. Dotyczy formy składania oferty oraz oświadczeń i dokumentów w postępowaniu 
W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie 
koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, co z kolei wymusza zmianę 
organizacji pracy większości instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących 
pracę (w tym również poczty, firm kurierskich, banków), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w niniejszym 
postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. 
platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy PZP z dnia 29.01.2004 (Dz.U. z 2019, poz. 
1843) w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1320 ze zm.). 
Również Urząd Zamówień Publicznych zachęca w zaistniałej sytuacji zamawiających do komunikowania się 
z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję 
występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-
elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego). 
Odpowiedź na pytanie 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 
2. Dotyczy wzoru umowy 
Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia takich okoliczności jak: brak statusu refundacyjnego leku, 
wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy 
jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru 
równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na niemożność 
spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?  
Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu 
leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, 
jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót 
produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji. 
Odpowiedź na pytanie 
Umowa zawarta w trybie PZP może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron. 
 
 
Pozostałe warunki zgodne z siwz. 
 

 

 

Dnia 26/03/2020 odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 
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