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LAS-314/1-PN/107-2019                                                                          Rybnik, dnia 22.10.2019 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy produktów leczniczych stosowanych w program ach lekowych i chemioterapii  
(zamówienie nr LAS-314-PN/107-2019) 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.10.2019 r., nr 609561-N-2019 
 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1: „Dotyczy tre ści wzoru umowy 

Proszę o potwierdzenie, że w razie wystąpienia takich okoliczności jak: utrata 
statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego 
z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie 
produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy 
jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę 
towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem 
stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC? 
Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez 
wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu 
jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. 
Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami 
leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący potwierdza, że w przypadku zaistnienia ww. czynno ści umowa 
może zostać rozwi ązana. 
 

Pytanie 2: „Dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy - godziny dostaw 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnej godziny dostawy 
przedmiotu zamówienia z 12.00 do godziny 14.00 dla pakietu nr 11 ? 
Zapewnienie terminu dostawy do godziny 12.00 nie zawsze możliwe jest do 
zrealizowania i może generować dodatkowe koszty dla wykonawcy.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych 
zmian do wzoru umowy.  
 

Pytanie 3: „Dotyczy § 5 ust. 5 oraz § 10 ust. 4 wzoru umowy – k ary umowne 
Czy Zamawiający zgodzi się w § 5 ust. 5 oraz § 10 ust. 4 wzoru umowy na zmianę 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 1 ust.1, jako podstawy do 
ustalenia wysokości kary umownej, na warto ść brutto niezrealizowanej cz ęści 
umowy?  
Zgodnie z wytycznymi UZP i wypracowanym stanowiskiem KIO określając wysokość 
kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt 
restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych 
koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do 
negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności 
zrealizowania zamówienia. 



 
 

Strona 2 z 2 

Powyższy zapis w brzmieniu przewidującym karę umowną w wysokości 10 % całości 
wynagrodzenia (również prawidłowo zrealizowanego) pozostaje w sprzeczności funkcją 
kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego. Dodatkowo Zamawiający 
stosując taki zapis jednoznacznie z wysoką stawką procentową naraża się na 
późniejszym etapie na sądowe miarkowanie kar umownych.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych 
zmian do wzoru umowy.  
 

 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 25.10.2019 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 

 
 

 


