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LAS-440/1-PN/82-2017      Rybnik, dnia 19.10.2017 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału  
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (zamówienie nr LAS-440-PN/82-2017) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 26.09.2017 r., nr 2017/S 184-376765 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.   

 
Pytanie 1 : „Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4 

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: >>Zamawiający zastrzega sobie prawo 
realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do 
ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% wartości 
umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie 
Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.<<” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 2: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 1 

Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: >>Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 
15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, 
Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a 
zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, 
jako nieistniejące.<<” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 3: „Wnosimy o dodanie do §10 ust. 2 punkt czwarty wzoru umowy zdania/ustępu w 

następującym brzmieniu: >>Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez 
Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i 
podejmowania działań w jego imieniu.<< 
Zapis §10 ust. 2 punkt czwarty w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście 
zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez 
Wykonawców zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod 
uwagę, iż treść przywoływanego zapisu może być powodem nieuzasadnionego wyłączenia 
możliwości reprezentacji Wykonawców przez powołanych przez nich pełnomocników 
prawnych.” 
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Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 4: „Wnosimy o wykreślenie zapisów §10 ust. 4.  

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być 
podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach 
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego 
prawa do swobodnego kształtowania umów.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
UWAGA!! 
 

Warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak ze wglądu na fakt, iż planowany termin 
składania ofert ustalony do dnia 02.11.2017 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym sa-
mym dniu o godzinie 10.30 jest dniem wolnym dla zamawiającego, Zamawiaj ący modyfikuje termin 
składania i otwarcia ofert przedłu żając go jak ni żej:  
- termin składania ofert ustalony do dnia 06.11.201 7 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia 
ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30  
 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 
 
 

 


