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LAS-22/1-PN/10-2018       Rybnik, dnia 14.02.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii 
oraz immunoglobuliny (zamówienie nr LAS-22-PN/10-2018 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 25.01.2018 r., nr 2018/S 017-034361 

 
 
 
 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  
 
Pytanie 1 : „Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub 

braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej 
ceny i informacji pod pakietem?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie rozwi ązania zaproponowanego 
przez wykonawc ę. Zgodnie z pkt. VIII.b specyfikacji istotnych waru nków zamówienia - brak 
wyceny danej pozycji formularza cenowego lub adnota cja o tym, i ż lek nie jest obecnie dost ępny, 
a podana cena jest ostatni ą ceną sprzeda ży lub że wykonawca nie jest w stanie zagwarantowa ć 
stało ści ceny – s ą równowa żne z niezaoferowaniem danej pozycji - spowoduje odr zucenie oferty, 
jako niezgodnej ze specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 2: „W związku z tym iż zamawiający wymaga wyceny jednostkowej (sztuka) preparatu 

zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej (sztuka) 
z dokładnością do 4 miejsc po przecinku oraz o możliwość przedstawienia ceny 
jednostkowej za opakowanie ( w osobnej kolumnie) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych war unków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu. Zgodnie ze specyfika cją istotnych warunków zamówienia (pkt X) 
cena jednostkowa netto oraz warto ść netto i brutto powinny by ć wyra żone z dokładno ścią do 
0,01 zł. Umowa b ędzie realizowana partiami, sukcesywnie – wg bie żących potrzeb 
zamawiaj ącego. Zwi ększenie dokładno ści podania ceny jednostki miary netto miałoby swoje  
uzasadnienie tylko w przypadku, gdyby dostawa ka żdej partii była realizowana w ilo ści 
stanowi ącej wielokrotno ść 100 jednostek miary, co w praktyce jest niemo żliwe, ju ż choćby 
ze wzgl ędu na fakt wyst ępowania ró żnych opakowa ń handlowych, ponadto całkowite ilo ści 
objęte umow ą też często nie stanowi ą wielokrotno ści liczby 100.  
Ponadto ze wzgl ędu na zró żnicowanie rynku pod wzgl ędem opakowa ń handlowych formularz nie 
zawiera tak że kolumny, w której wymagane byłoby podanie ceny op akowania handlowego. 
W przypadku wykonawców oferuj ących lek w opakowaniu handlowym zawieraj ącym liczb ę sztuk, 
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przez któr ą całkowita ilo ść jednostek miary obj ętych umow ą nie jest podzielna – wprowadzenie 
takiej kolumny rodziłoby konieczno ść wprowadzenia zasad zaokr ąglania liczby opakowa ń. 
Żądanie zaokr ąglenia do pełnego opakowania w gór ę skutkuje praktycznie brakiem 
porównywalno ści ofert na przedmiotowym poziomie dokładno ści, natomiast dopuszczenie liczby 
opakowa ń w postaci ułamka dziesi ętnego nie jest adekwatne do sposobu realizacji umow y 
(zakup pełnych opakowa ń). 
Dopuszczenie zwi ększenia dokładno ści podania ceny jednostkowej netto wypływa jedynie na wy-
bór wykonawcy w procedurze przetargowej, natomiast kwota zapłacona przez zamawiaj ącego 
każdorazowo po dostawie kolejnej partii i tak b ędzie musiała zosta ć zaokr ąglona na fakturze 
do dwóch miejsc po przecinku, co spowoduje, że w praktyce b ędzie ona odbiega ć od ceny 
wynikaj ącej z cen jednostkowych ustalonych w przetargu. W t ej sytuacji zamawiaj ący 
podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zwraca szczególn ą uwagę 
wykonawców na zawarte w niej informacje dotycz ące sposobu wypełnienia formularza oferty (pkt 
III.b.1) oraz sposobu obliczenia ceny oferty (pkt X ). 
 

 
Pytanie 3: „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. 1-1b, 1d, 1e 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 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 4: „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 4: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1 - Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na 
wprowadzenie rozwi ązania zaproponowanego przez wykonawc ę. 
 
Pytanie 5: „Do treści §1 ust.5 ppkt c) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy 

sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności 
dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to 
dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? 
Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do 
ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. 
W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej 
do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §1 ust.5 ppkt c)   projektu umowy następującej 
treści: >>..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone 
w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego.<<” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Zamawiaj ący wskazuje ponadto, że zgodnie z zapisami punktu II specyfikacji istotny ch 
warunków zamówienia, wymóg zaoferowania 12-miesi ęcznego okresu wa żności odnosi si ę 
jedynie do pakietu nr 6. Pozostały asortyment winie n mieć termin wa żności nie krótszy, ni ż 6 
miesi ęcy od momentu dostarczenia (dotyczy asortymentu, dla którego okre śla si ę termin 
ważności).  
 
Pytanie 6:  „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.<<” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 



 

strona 3 z 3 

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. 

 
 
 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 05.03.2018 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30 . 

 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 


