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 Warszawa, dnia 17.11.2017 r. 

ZZP.ZP.223/17.1202.17 

       W Y K O N A W C Y  

  

Dotyczy: postępowanie znak ZZP-223/17 – przetarg nieograniczony w sprawie zakupu koncentratu 

rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji wraz z dostawą do domów 

pacjentów oraz do Centrów Leczenia Hemofilii – w ramach zadania I oraz koncentratu 

rekombinowanego czynnika VIII minimum II generacji wraz z dostawą do Regionalnych Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – w ramach zadania II. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść SIWZ w następujący 

sposób: 

 

Zadanie I (załącznik nr 1a do SIWZ): 

 

• §4 ust. 16 Ogólnych Warunków Umowy (dalej OWU) otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Edukacja pacjenta: Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia fachowego personelu, który 

zapewni prawidłową pod względem medycznym realizację świadczenia „leczenie w warunkach 

domowych”, zgodnie z opisem programu. Personel medyczny zobowiązany jest do edukacji pacjenta 

i/ lub jego opiekunów w zakresie realizowanego świadczenia.”. 

 

• §4 ust. 17 OWU otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Sposób kontroli zużycia dostarczanego czynnika krzepnięcia: Sprzedający zobowiązany jest do 

zapewnienia możliwości ciągłego monitorowania przez lekarza zużycia czynnika krzepnięcia przez 

pacjenta.”. 

 

• §5 ust. 9 OWU otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„W ramach zasady odpowiedzialności finansowej, Sprzedający ponosi pełny koszt leczenia powikłań 

nowopowstałego krążącego inhibitora czynnika krzepnięcia VIII, u chorego na hemofilię A (zgodnie z 

programem lekowym pn.: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”), i z zapisem SIWZ. 

Odpowiedzialność Sprzedającego powstaje w przypadku uprzedniego przebadania pacjentów na 

obecność inhibitora i dotyczy powikłań po podaniu leku dostarczonego przez Sprzedającego.”. 
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• §7 ust. 1 OWU otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Strony uzgadniają, że w przypadku zwłoki w dostawie czynnika krzepnięcia  do  pacjentów  ponad 

terminy   określone   w  §4   Sprzedający   zapłaci   Kupującemu   karę   umowną   w wysokości 0,2 % 

od wartości nie wykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki.". 

 

• §7 ust. 2 OWU otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Strony uzgadniają, że w przypadku zwłoki w odbiorze odpadów medycznych i zużytego sprzętu 

jednorazowego od pacjenta ponad 30 dni po ostatniej zrealizowanej dostawie cząstkowej 

Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy cząstkowej, w 

odniesieniu do której wystąpiła zwłoka w odbiorze odpadów, za każdy dzień zwłoki.". 

 

• §7 ust. 3 OWU otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy, bez winy 

Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości 

umowy, o której mowa w § 2 ust.1. Odstąpienie od umowy  następuje  ze skutkiem ex nunc.”. 

 

• w §7 OWU dodaje się ust. 9 o treści:  

 

„Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy.”. 

 

• §12 ust. 3.5 OWU zostaje wykreślony  

 

 

Zadanie II (załącznik nr 1b do SIWZ): 

 

• §5 ust. 10 OWU otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Wykonawca ponosi pełny koszt leczenia powikłań nowopowstałego krążącego inhibitora czynnika 

krzepnięcia ……, u chorego na hemofilię A. Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje w przypadku 

uprzedniego przebadania pacjentów na obecność inhibitorów po innych lekach i dotyczy tylko 

powikłań po podaniu leku dostarczonego przez Wykonawcę. Odpowiedzialność dotyczy leku 

dostarczonego zarówno w ramach realizacji „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i 

Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018 oraz programu lekowego Zapobieganie krwawieniom 

u dzieci z hemofilią A i B.”. 

 

• w §8 OWU dodaje się ust. 10 o treści:  

 

„Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy.”. 

 

• §9 ust. 3 pkt 6 OWU zostaje wykreślony  

 

 


