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LAS-344/1-PN/66-2017       Rybnik, dnia 04.09.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów farmaceutycznych  (zamówienie nr LAS-344-PN/66-2017 ) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 03.08.2017 r., nr 2017/S 147-303957 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1:  „Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 

LAS-344-PN/66-2017, w pakiecie (zadaniu) PAKIET 1 Produkty lecznicze, w pozycji 8 
dotyczącej „Preparat probiotyczny w kroplach przeznaczony dla niemowląt (od 0 doby życia) 
i dzieci, zawierający szczep bakterii Lactobacillus rhamnosus, butelka a 5 ml” dopuszcza 
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5 ml (…)? W 
załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie preparatu opisanego w pyt aniu, poniewa ż 
spełnia on wymagania opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 2:  „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 

określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak 
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3 
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów umowy - informuje, że § 12 projektu umowy 
wskazuje precyzyjnie zakres mo żliwych zmian, w tym co do warunków zmian oraz chara kteru i 
dopuszczalnej zmiany ilo ści przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 3:  „Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 

możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 
rażącą startą 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 (dotyczy zapisów §1 ust.4 pkt 4.1. i pkt 4.2. projektu umowy)?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 4:  „Do treści §2 ust.4 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."” 
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 5:  „Do treści §2 ust.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczenia dodatkowej kary 

przy zamówieniu zastępczym?" 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 6:  „Do treści §2 ust.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający pisząc o dodatkowych kosztach ma na 

myśli różnicę w cenie wynikającą z zakupu przedmiotu umowy u innego dostawcy?" 
Odpowied ź 6: Tak, zamawiaj ący ma na my śli ró żnicę w cenie wynikaj ącą z zakupu przedmiotu 
umowy u innego dostawcy oraz ewentualne koszty dost awy. 
 
Pytanie 7:  „Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego 

kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub zareklamowanej 
partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie 
dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia oraz zamówienia podlegającego 
reklamacji za każdy dzień opóźnienia?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 

 
Pytanie 8:  „Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §10 ust.4 jako niezgodnych z normami 

współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za 
tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach 
publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych 
dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych 
za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14." 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 12.09.2017 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30 .  

 
 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

     

           
 


