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LAS-324/1-PN/17-2014       Rybnik, dnia 15.05.2014 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy płynów do dializy oraz leków (zamówienie nr LAS-324-PN/17-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 16.04.2014 r., nr 2014/S 075-129423 
 
 
 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytania od 1 do 17 dotycz ą wzoru umowy.  
Pytanie 1 : „§ 1 ust. 1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez   

dodanie po ostatnim zdaniu, sformułowania w brzmieniu >>z zastrzeżeniem postanowień 
umowy poniżej w tym § 4 ust. 3-5<<?” 

Pytanie 2: „§ 1 ust. 2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez   
(a) dodanie po słowach >>do niniejszej umowy<< sformułowania w brzmieniu >>z za-
strzeżeniem postanowień  poniżej w tym § 4 ust. 3-5<< (b) dodanie po słowach >>w pkt. 1<< 
sformułowania w brzmieniu >>z zastrzeżeniem postanowień  poniżej w tym § 4 ust. 3-5<<?” 

Pytanie 3: § 1 ust. 3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez   
dodanie po słowach >>i ilościowym<< , sformułowania w brzmieniu >>z zastrzeżeniem, że 
łącznie ograniczenie zamówienia leków przez Zamawiającego nie będzie większe niż 30% 
w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową<<?” 

Pytanie 4: § 1 ust. 4 pkt.4.1. lit. c. Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu 
poprzez   dodanie na zakończenie sformułowania w brzmieniu >> w sytuacji braku dostępności 
na rynku produktu leczniczego będącego przedmiotem zamówienia<<?” 

Pytanie 5: § 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez 
wskazanie 24 godzinnego (w miejsce 12 godzinnego)  terminu dostawy w trybie >>na cito<<?” 

Pytanie 6: § 2 ust. 6 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez   
(a) dodanie po słowach >>ponad termin określony w pkt.1<< sformułowania w brzmieniu    
>>o ponad 36 godzin<< (b) dodanie po słowach >>realizacji reklamacji<< sformułowania 
w brzmieniu >>o ponad 36 godzin<<, (c)  wykreślenie zdania >>i Zamawiający może nałożyć na 
Wykonawcę karę umowną o której mowa w § 5 pkt.1 i2<<?” 

Pytanie 7: „ § 4 ust. 2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez    
określenie 30 dniowego terminu zapłaty?” 

Pytanie 8: „ § 4 ust. 3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez    
dodanie po zdaniu >>w takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto powiększona 
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o należny podatek VAT<<   sformułowania >>zgodnie ze stawką ustawową z dnia wystawienia 
faktury. Zmiany te nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy<<?” 

Pytanie 9: „ § 4 ust. 5 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez    
(a) zstąpienie sformułowania >>niższym<< sformułowaniem >>innym<<, (b)dodanie po 
sformułowaniu >>dla tych pozycji ceny urzędowe<<   sformułowania >>wprowadzone przepi-
sami powszechnie obowiązującymi.  Zmiany te nie wymagają zawierania pisemnych aneksów 
do umowy<<?” 

Pytanie 10: „ § 5 ust. 2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji poprzez 
zastąpienie sformułowania >>za każdą godzinę<< sformułowaniem >>za każde 6 godzin<< ? 

Pytanie 11: „ § 5 ust.4 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: 
obniżenie kary umownej do 5% (w miejsce 10%) ?” 

Pytanie 12: „ § 5 ust.5 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia z tego  
postanowienia  zdania >>Po bezskutecznym upływie …….. Wykonawcy<< ?” 

Pytanie 13: „ § 6 ust.2  Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego 
postanowienia?” 

Pytanie 14: „§ 7 ust.3  Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego 
postanowienia?” 

Pytanie 15: „§10 ust.1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość dodania zdania 
w następującym brzmieniu: „ Zgody takiej Zamawiający, ani podmiot tworzący  nie mogą 
bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. 
o działalności leczniczej (jt. Dz.U. 2013r.poz. 217), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane 
tą ustawą.”?” 

Pytanie 16: „§ 10  ust.2, ust.3  Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tych 
postanowień – jako niezgodnych z prawem, a ponadto w istotny sposób ograniczających prawo 
Wykonawcy w zakresie wykonywania swych uprawnień (np. dochodzenia swych praw przed 
sądem przy pomocy profesjonalnych pełnomocników) ?” 

Odpowied ź 1-16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 17: „§ 10 ust.4 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego 

postanowienia – jako nie znajdującego podstawy prawnej (ani w kc., ani w ustawie z dnia 
15.04.2011r. o działalności leczniczej (jt. Dz.U. 2013r.poz. 217))” 

Odpowied ź 18: Zgodnie z pismem wyja śnienie-modyfikacja 1 z dnia 30.04.2014 r. Zamawiaj ący 
wykre ślił ze wzoru umowy stanowi ącego zał ącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia postanowienie § 10 ust. 4. 
 
Pytanie 18: „§ 13 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez   

dodanie po sformułowaniu „§2 pkt.7 ” sformułowania >>oraz §4 pkt.3, 4, 5<< ?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 19: „ 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 /in fine/ 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 19: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 20: „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. ppkt c) i pkt 4.2. projektu umowy)?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 



 

strona 3 z 3 

Pytanie 21: „ Do treści §2 ust.6 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 21: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do projektu istotnych postanowie ń umowy. 
 
Pytanie 22: „część nr 10 – Epirubicin (poz. 9, 10) Czy Zamawiający wymaga zarejestrowanych 

wskazań: 
- chemioterapia paliatywna raka połączenia przełykowo-żołądkowego 
- nowotwory głowy i szyi 
- rak trzustki w leczeniu skojarzonym wg schematu PEFG (cisplatyna, epirubicyna, 5-
fluorouracyl, gemcytabina) 
- mięsaki tkanek miękkich” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym. 
 
Pytanie 23: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 5,6 (Cytarabine); Czy Zamawiający 

wymaga, aby stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu fiolki wynosiła 28 dni?” 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą 
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 28 dni, jednak nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 24: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 7,8 (Doxorubicin); Czy Zamawiający 

wymaga, aby stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu fiolki wynosiła min 72godziny?” 
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą 
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 72 godziny, jednak nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 25: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 9,10 (Epirubicin); Czy Zamawiający 

wymaga, aby stabilność fizyko-chemiczna po sporządzeniu roztworu wynosiła 96h?” 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą 
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 96 h, jednak nie st awia takiego wymogu. 
 
Pytanie 26: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 11 (Etoposid); Czy Zamawiający wymaga, 

aby stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu fiolki wynosiła min 96godziny?” 
Odpowied ź 26: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą 
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 96 godziny, jednak nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 27: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10, poz. 12 i 13 (Fluorouracil); Czy Zamawiający 

dopuści preparat Fluorouracil Ebewe, który nie jest kompatybilny z kwasem lewofolinowym?” 
Odpowied ź 27: Zamawiaj ący dopuszcza zarówno produkt leczniczy pierwotnie o pisany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i  preparat opisany w pytaniu, nie stawiaj ąc 
dodatkowych wymaga ń. Oferuj ąc preparat opisany w pytaniu nale ży w formularzu cenowym 
nanieść adnotacj ę – „ zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 27”. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 22.05.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
         

 

 


