
Lublin, dnia 19 lutego 2013 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-6/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  dostawę 
produktów leczniczych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np.: będzie to raziło 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 (dotyczy zapisu §2 ust.4 
projektu umowy)?
ODP.: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisu §2 ust.4 projektu umowy.

Pytanie 2:Do §3 ust. 3 i § 5 ust. 2 projektu umowy. Czy w razie wykonania zastępczego Szpital zamierza 
następnie żądać od wykonawcy zapłaty całej kwoty (kosztu) zakupionego leku, a nie nadwyżki, mimo, 
że jest to sprzeczne z przepisami prawa?
Słowa na „koszt i ryzyko” Wykonawcy należy rozumieć,  jako prawo do obciążenia Wykonawcy kwotą 
stanowiącą różnice pomiędzy kosztem zakupu leku zakupionego u wykonawcy zastępczego, a kosztem 
zakupu leku zgodnie z umową z Wykonawcą.
ODP.:  Szpital  zamierza  żądać  od  wykonawcy  wszelkich  uzasadnionych  kosztów  wykonania 
zastępczego, w szczególności różnicy ceny zakupu leku oraz ewentualnych kosztów transportu.

Pytanie 3:Do § 9 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) projektu urnowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej  partii  towaru poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze niezależnej od wartości całego przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% 
wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
ODP.:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 4:Do §10 ust. 2 pkt 1) projektu umowy. Ze względu na długi okres realizacji umowy a także 
niskie  marże  stosowane  w  ofertach  w  ramach  zamówień  publicznych  w  związku  z  możliwością 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy  przetargowej, prosimy o 
wprowadzenie  jednoznacznego  zapisu  umożliwiającego  zmiany  cen  brutto  produktów  będących 
przedmiotem umowy, od dnia wejście w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT. 
Zaznaczamy jednoczenie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem umowy 
nie uległaby zmianie.
ODP.:Umowa przewiduje taki zapis w par. 10 ust. 2 pkt.1, zapis jest jednoznaczny i nie wymaga 
korekty. 

Pytanie  5:Do  §10 ust.  2  pkt  2)  wzoru umowy.  Jak Zamawiający interpretuje  zapis  "...  będących
podstawą limitu wraz z ich ceną zbytu - ..." w kontekście komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 
16.03.2012 r.?
ODP.:  Zamawiający interpretuje zapis  §10 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy zgodnie z treścią  komunikatu 
Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.03.2012 r.

Pytanie 6:  Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmian ilościowych przedmiotu urnowy, 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 zw. z art. 144 ust 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie 
przesądzać o nieważności zapisu z §10 ust. 2 pkt 5) Umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi 
od tych zapisów w umowie.
ODP.:Zamawiający wskazał w jakich okolicznościach będzie uprawniony do skorzystania z zapisu 
par. 10 ust. 2 pkt. 5. Zamawiający nie odstąpi od tych zapisów w umowie. 


