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Dot. postępowania Dostawa leków do programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego 
 (Nr procedury SPSSZ/8/D/2018) 

 
 
 
     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.  
 
1. Czy Zamawiający w par. 2.5  na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen 

urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie 
niższej”? 
Odpowiedź: Tak 

2. Czy Zamawiający w par. 3.2 wpisze termin dostawy 2 dni robocze? Wykonawca zwraca 
uwagę, że ustawa PZP nie zawiera trybu ‘uzgadniania’ pomiędzy stronami zapisów umowy na 
dalszym etapie postępowania, tj. po wygraniu przetargu. Wszelkie zatem zmienne powinny 
zostać podane już na etapie SIWZ – albo stanowić kryterium wyboru ofert, co nie ma miejsca 
w tym wypadku. Umowa nie może zatem zawierać żadnych miejsc „do późniejszego 
wypełnienia’, o ile nie stanowią kryterium wyboru oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający określił maksymalny termin dostaw sukcesywnych do 3 dni 
roboczych (formularz oferty pkt. B). Jeżeli Wykonawca zaproponuje krótszy termin to 
taki zostanie wpisany do umowy. 

3. Czy Zamawiający w par. 3.3 wpisze termin dostawy  1 dzień roboczy? Wykonawca zwraca 
uwagę, że ustawa PZP nie zawiera trybu ‘uzgadniania’ pomiędzy stronami zapisów umowy na 
dalszym etapie postępowania, tj. po wygraniu przetargu. Wszelkie zatem zmienne powinny 
zostać podane już na etapie SIWZ – albo stanowić kryterium wyboru ofert, co nie ma miejsca 
w tym wypadku. Umowa nie może zatem zawierać żadnych miejsc „do późniejszego 
wypełnienia’, o ile nie stanowią kryterium wyboru oferty.  
Odpowiedź: W paragrafie 3.3 nie ma miejsc do wypełnienia. 

4. Czy Zamawiający w par. 7.1. tiret trzecie wpisze zamiast godziny – dzień opóźnienia? Obecna 
kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: W paragrafie 7.1 tiret trzecie nie ma zapisu „godziny” 

5. Czy Zamawiający w par. 9.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? 
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 
dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy 
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest  
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niemożliwe.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych. 

6. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 9.2? Tryb reklamacyjny wyczerpująco i całościowo 
reguluje par. 9.1. Wprowadzanie możliwości „odmowy przyjęcia towaru” jest niczym innym, 
jak zgłoszeniem reklamacji, co powinno się odbywać na zasadach wskazanych w par. 9.1. 
Przede wszystkim bowiem KC nakazuje, aby w procesie reklamacji uczestniczył sprzedawca, 
czego nie gwarantują zapisy par. 9.2, wprowadzając jednostronną, niepodlegającą żadnej 
weryfikacji możliwość ‘odmowy przyjęcia towaru”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

7. Czy Zamawiający w par. 9.2  wykreśli zapis o odstąpieniu od umowy? Wynikiem reklamacji 
powinno być jej rozpatrzenie i ewentualnie uwzględnienie. Sankcja w postaci odstąpienia od 
umowy w przypadku np. drobnych wad towaru wydaje się naruszać równowagę stron stosunku 
umownego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Zapytanie 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza wycenę Glatirameri acetas 20 mg/ml, roztw.do wstrz., 28 
amp-strzyk.- 43 op. ?  

Odpowiedź: Nie 
 
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.4 umowy. Czy z 
związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź: Tak 
 
2.  Do §1 ust.6 projektu umowy prosimy o dopisanie"...do 6 m-cy w stosunku do okresu 
wskazanego w §3 ust.1 projektu umowy". 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
3. 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 zapisu §1 ust.8 projektu umowy) 
Odpowiedź: Nie 
 
4.  Do treści §1 ust.11 projektu 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." 
Odpowiedź: Nie 
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