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LAS-64/1-PN/21-2018      Rybnik, dnia 09.03.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy enzalutamidum (zamówienie nr LAS-64-PN/21-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 02.03.2018 r., nr 2018/S 043-093521 
 

 

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

 
Pytanie 1: „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 oraz §12 ust.2 ppkt c) umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych 
zapisów w umowie?”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzo-
ru umowy. 

 
Pytanie 2:  „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. wzoru 
umowy)?”  

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzo-
ru umowy. 

 
Pytanie 3: „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 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzo-
ru umowy. 
 
Pytanie 4: „Do treści §2 ust.4 wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie zapisu o z dodatkowej karze przy 

zamówieniu zastępczym, przepisy prawa powszechnie obowiązujące przewidują w takich 
wypadkach wyłącznie pokrycie różnicy w cenie i zwrot kosztów dodatkowych, jeśli wystąpiły 
(np. koszty dostawy).” 
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzo-
ru umowy. 
 
Pytanie 5:  „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 5: Tak, zamawiaj ący ma na my śli ró żnice w cenie wynikaj ącą z zakupu przedmiotu 
umowy u innego dostawcy, jak równie ż pozostałych kosztów dotycz ących np. dostawy. 
 
Pytanie 6: „Do treści §12 ust.1 wzoru umowy. Ponieważ treść tego zapisu jest dla nas 

niejednoznaczna to prosimy o wskazanie jakie korekty faktur VAT ma Zamawiający na 
myśli i czy mogą się one wiązać ze zmianami cen produktów dostarczonych do 
Zamawiającego. Prosimy o podanie przykładów.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący wyja śnia, i ż korekty, o których mowa dotycz ą ceny produktu. Strony  
przewiduj ą możliwo ść dokonania  zmiany  umowy w przypadku zmian przepis ów prawa, w tym 
decyzji administracyjnych, odnosz ących si ę do zasad rozlicze ń z Narodowym Funduszem 
Zdrowia; w szczególno ści Wykonawca dokona korekty faktury  VAT  w  sposób   umo żliwiaj ący  
rozliczenie  z  NFZ w przypadku gdy zmianie (obni żeniu) w trakcie obowi ązywania umowy 
ulegnie stosowny limit, zgodnie z obwieszczeniem Mi nistra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spo żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych.  
 
Przykład: limit finansowania na dzie ń 08-03-2018 r dla leku A wynosi 1000,00 zł. Zamawia jący 
zakupił dnia 08-03-2018 r 10 op tego leku w cenie 1 000,00 zł, które sukcesywnie s ą stosowane w 
ramach terapii u pacjentów hospitalizowanych i doko nuje ich rozliczenia z NFZ. Dnia 01-05-2018 
r zmianie ulega limit finansowania- z 1000,00 zł na  500,00 zł, a Zamawiaj ący posiada jeszcze na 
stanie 2 op leku w cenie zakupu 1000,00 zł. NFZ nie  rozliczy leku podanego dnia 10-05-2018 w 
cenie 1000,00 zł, poniewa ż dnia 01-05-2018 zmienił si ę limit finansowania. Wówczas Wykonawca 
dokona korekty faktury VAT zakupowej z dnia 08-03-2 018 r na pozostałe u Zamawiaj ącego 2 op 
leku w  sposób  umo żliwiaj ący  rozliczenie  z  NFZ, czyli z 1000,00 zł do wart ości 500,00 zł. 
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 16.03.2018 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
 
 
 

 


