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LAS-195/1-PN/57-2018                                                                    Rybnik, dnia 17.08.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów leczniczych stosowanych w program ach lekowych i chemioterapii  
(zamówienie nr LAS-195-PN/57-2018 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 21.07.2018 r., nr 2018/S 139-317055 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpo-
wiedzi.   

 

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 §1 ust.3 oraz §12 ust.2 ppkt c) wzoru 
umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?” 

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 4.1.3. wzoru umowy)?” 

Pytanie 3:  „Do treści §1 ust.4 pkt 4.5. wzoru umowy. Ponieważ Wykonawca zamówienia nie 
ma żadnego wpływu na decyzje Ministra Zdrowia w zakresie zmian cen, 
ogłoszoną w Obwieszczeniu, ani też na częstotliwość i zakres zamówień 
składanych przez Zamawiającego, to nie może ponosić konsekwencji zmiany cen 
produktów zakupionych i dostarczonych, będących własnością Zamawiającego. 
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu §1 ust.4 pkt 4.5. wzoru 
umowy, obligującego Wykonawcę do dokonania korekt faktur VAT na towary, 
które dostarczył Zamawiającemu.” 

Pytanie 4:  „Do treści §2 ust.7 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.".” 

Pytanie 5:  „Do treści §5 ust.1 wzoru umowy. Prosimy o zmniejszenie wymiaru ewentualnej 
kary za opóźnienie dostawy lub wymiany reklamacyjnej do wysokości 0,5% 
wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty 
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dzień opóźnienia, ponieważ wskazana we wzorze umowy kara jest rażąco 
wysoka.” 

Pytanie 6:  „6. Do treści §12 ust.1 wzoru umowy. Ponieważ Wykonawca zamówienia nie ma 
żadnego wpływu na decyzje administracyjne odnoszące się do zasad rozliczeń 
Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia ani też na częstotliwość 
i zakres zamówień składanych przez Zamawiającego, to nie może ponosić 
konsekwencji zmiany cen produktów zakupionych i dostarczonych, będących 
własnością Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie 
zapisu §12 ust.1 wzoru umowy, obligującego Wykonawcę do dokonania korekt 
faktur VAT na towary, które dostarczył Zamawiającemu.” 

Odpowied ź 1-6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych 
zmian do wzoru umowy. 
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż 
termin składania ofert wyznaczony do dnia 27.08.201 8 r. do godziny 10.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
 
 


