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Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Zawiadomienie 

 

W postępowaniu przetargowym pn. „Produkty lecznicze II w podziale na 6 zadań” nr ref. 

sprawy: DFA.26.ZP.D.13.2019, wpłynęły zapytania w związku z  powyższym Zamawiający 

zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje że: 

 

Zestaw I 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w Zadaniu 2, wydzieli pozycję, pozycję 5. Cyclophosphamid, inj. 1000 mg, 

pozycję 7. Ifosfamide 1g x 1 fiol, pozycję 9. Ifosfamide 2g x 1 fiol, pozycja 12. mesnum 100mg/ml x 

15 amp. po 4 ml do osobnego Pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i 

złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zestaw II 

 

Pytanie 1 

Do treści §2 ust. 4, §3 ust. 8 oraz §4 ust. 7 wzoru umowy. 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 §2 ust. 4, §3 ust. 8 oraz §4 ust. 7 wzoru umowy. Czy z związku z tym, 

Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian ilościowych, które prowadziłyby do przekroczenia 

wartości umowy. 

Zmiany, o których mowa w § 4 ust. 7 dotyczą jedynie przesunięć pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami wynikające ze zmiennej i niemożliwej do przewidzenia liczby pacjentów leczonych 

określonymi produktami leczniczymi. 

 

Pytanie 2 

Do treści §2 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy na zmianę brzmienia przepisu §2 ust. 5 wzoru umowy na 

brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu leków (…) w terminie do 7 dni od daty 

dostawy.” 
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Odpowiedź: Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 14 dni roboczych. 

W związku z powyższym Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w Załączniku nr 4 wzór umowy w § 2 ust. 5 wykreśla termin „…3 miesięcy 

….” a wpisuje „…14 dni roboczych…”. 

Zamawiający w oddzielnym pliku zamieści zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Do treści §4 ust. 8, §13 ust. 2 pkt 3) i 7) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub 

wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu 

farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą 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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Do treści §6 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z 

bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania 

zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-

miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z 

Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są 

pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §6 

wzoru umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być 

dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego." 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższej propozycji Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w Załączniku nr 4 wzór umowy w § 6 dopisuje się treść „…, dostawy 

produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 

każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”. 

Zamawiający w oddzielnym pliku zamieści zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Do treści §8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §8 ust. 

1 pkt 1) wzoru umowy w ten sposób, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana w 

wymiarze 10%, ale od wartości NIEZREALIZOWANEJ części umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Do treści §8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §8 ust. 

1 pkt 2) wzoru umowy poprzez wprowadzenie jednolitej kary umownej za opóźnienie dostawy w 

wysokości 1% wartości niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 7 

Do treści §8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §8 ust. 

1 pkt 3) wzoru umowy poprzez wprowadzenie jednolitej kary umownej za opóźnienie w usunięciu 

wad lub niezgodności w wysokości 1% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Do treści §8 ust. 7 wzoru umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w 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: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Do treści §13 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „…na okres nie dłuższy niż 6 

miesięcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższej propozycji Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w Załączniku nr 4 wzór umowy w §13 ust. 2 pkt 2) dopisuje się treść „…, na 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.” 

Zamawiający w oddzielnym pliku zamieści zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie 10 

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 

oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 

upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną 

się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 

postępowania?  

Odpowiedź: 

W stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną nie aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 

oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w  rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 01.01.2016 r.- Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015.978 z późn. Zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. 60.535 z późn. zm.). W/w przesłanki nie staną się aktualne w okresie od chwili 

obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 

prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

- weksla in blanco wraz z deklaracją; 

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne 

w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy 
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uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości 

odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej 

odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej 

Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 

(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienia ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 

prawidłowego wykonania umowy przetargowej. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań 

wymagalnych z tytułu zakupu leków oraz nie ma umów przedłużających terminy płatności powyżej 

60 dni. 

 

 

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz jej załącznikach. 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Alina Rostkowska 

Tel. (22) 321 14 70 

e-mail: przetargi@attis.com.pl 
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