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LAS-451/2-PN/38-2014       Rybnik, dnia 21.07.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-451-PN/38-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 21.06.2014 r., nr 2014/S 118-209438 
 
Sporządzając ofert ę należy posłu żyć się zmodyfikowan ą wersj ą formularza oferty – doł ączoną 
do pisma  LAS-451/1-PN/38-2014 (wyja śnienie - modyfikacja 1) z dnia 16.07.2014 r.  

 

W związku z omyłkowo pomini ętym we wcze śniejszych wyja śnieniach pytaniem, zamawia-
jący udziela poni ższej odpowiedzi (numeracja pytania i odpowiedzi sta nowi kontynuacj ę 
w stosunku do numeracji zawartej w pi śmie nr LAS-451/1-PN/38-2014 z dnia 16.07.2014 r.).  

Pytanie 5:  „Dotyczy pakietu nr 5 Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości uzupełnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o zapisy umożliwiające zmianę treści umowy, 
która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania. 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych możliwość dokonywania zamian w umowie 
zawartej w wyniku postępowania przetargowego możliwa będzie wyłącznie w sytuacji, gdy 
zamawiający przewidzi taką możliwość, gdy zmiana ta jest dla niego korzystna lub wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć. 
Mają na uwadze powyższe, proponujemy: 
1. W uzasadnionych sytuacjach, gdy jest to podyktowane dobrem pacjentów i okoliczno-
ściami realizacji umowy, chcielibyśmy, o ile nasza oferta zostanie uznana za najkorzy-
stniejszą, móc zaoferować Państwu dodatkowy rabat. Przyjęcie przez Państwa takiej 
propozycji może spowodować konieczność wprowadzenia zmian do treści zawartej 
umowy.. 
Zwracamy się zatem z prośbą o rozważenie zamieszczenia w treści ogłoszenia 
o zamówieniu lub SIWZ stosownych zapisów umożliwiających dokonywanie zmian, 
w zakresie wskazanym powyżej, np. o treści:  
W trakcie trwania umowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu rabat na 
zasadach uzgodnionych przez Strony w Aneksie do umowy.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy, jednak sytuacja opisana w pytaniu ma swoje o dzwierciedlenie w § 4 ust. 5 wzoru umowy. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 29.07.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 


