
 

 

 

EZ.272.001.2022 

EZ/200a/22 
 

Dotyczy: zmiany SWZ, odpowiedzi na pytania do
produktów leczniczych do programów lekowych

   

  Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka 
że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W 
publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań
 
Pytanie 1 
„Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy 
minimalnej wartości są sprzeczne  z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.”
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji 
 
Pytanie 2 
“Czy Zamawiający w par. 13.6 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary 
wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu 
zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawiera
zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 
Wykonawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy
ust. 6 w §13 Zmiana postanowień umowy
wyłącznie produktów wymienionych w części B załącznika do aktualnie obowiązującego obwieszczenia M
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w przypadku ewentualnego usunięcia zaoferowanego 
produktu z w/w obwieszczenia. Wykonawca ma prawo do dostawy innego, równoważnego produktu ujętego w w/w 
obwieszczeniu - z zachowaniem warunków przetargowych
 
Pytanie 3 
„Pytanie nr 1 dotyczące treści § 15 ust. 1 lit.d wzoru umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 15 ust. 1 lit.d wzoru umowy w ten sposób, że:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
e) w wysokości 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy,  jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z 
leżących po stronie Wykonawcy. 
Uzasadnienie 
Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana jest od kwoty zamówienia 
stanowiący przedmiot niniejszej umowy co może skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i 
wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję 
mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca 
wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
powyższego ust. 1 lit. d) §15 Kary umowne otrzymuje brzmienie: 
przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”
W załączeniu zmieniony wzór umowy - ZMIANA 1.
 
Pytanie 4 
„Pytanie nr 2 dotyczące treści § 13 ust 6 wzoru umowy  oraz treści formularza cenowego.
Zamawiający w paragrafie 13 ust 6 wzoru umowy wskazał, iż:

 

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła:  Zofia Dombrowska

 

pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
do programów lekowych (sygnatura sprawy: EZ/007/201/22). 

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,
złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ: 

„Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy 
minimalnej wartości są sprzeczne  z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.” 

modyfikacji wzoru umowy, zgodnie z pismem znak EZ/200/22 z dnia 30.03.2022r. 

obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary 
wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu 
zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie 
zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 

mawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego integralną część SWZ, poprzez zmianę 
Zmiana postanowień umowy w brzmieniu „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 

wyłącznie produktów wymienionych w części B załącznika do aktualnie obowiązującego obwieszczenia M
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w przypadku ewentualnego usunięcia zaoferowanego 

ia. Wykonawca ma prawo do dostawy innego, równoważnego produktu ujętego w w/w 
z zachowaniem warunków przetargowych.”. W załączeniu zmieniony wzór umowy

„Pytanie nr 1 dotyczące treści § 15 ust. 1 lit.d wzoru umowy  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 15 ust. 1 lit.d wzoru umowy w ten sposób, że:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
e) w wysokości 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy,  jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z 

Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana jest od kwoty zamówienia 
stanowiący przedmiot niniejszej umowy co może skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i 
wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję 
mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca 

mowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy.” 
wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy stanowiącego integralną część SWZ

Kary umowne otrzymuje brzmienie: „w wysokości 10% wartości 
przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

ZMIANA 1. 

„Pytanie nr 2 dotyczące treści § 13 ust 6 wzoru umowy  oraz treści formularza cenowego. 
Zamawiający w paragrafie 13 ust 6 wzoru umowy wskazał, iż: 

Ewa Kupis 
Zofia Dombrowska 

 

Wrocław, dnia 30.03.2022r. 

rzetargu nieograniczonego na dostawy 

Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, 
związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień 

„Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy umowne, które nie wskazują 

wzoru umowy, zgodnie z pismem znak EZ/200/22 z dnia 30.03.2022r.  

obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary 
wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu 

ją umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie 
zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 

integralną część SWZ, poprzez zmianę 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 

wyłącznie produktów wymienionych w części B załącznika do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w 
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w przypadku ewentualnego usunięcia zaoferowanego 

ia. Wykonawca ma prawo do dostawy innego, równoważnego produktu ujętego w w/w 
załączeniu zmieniony wzór umowy - ZMIANA 1. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 15 ust. 1 lit.d wzoru umowy w ten sposób, że: 

e) w wysokości 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy,  jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn 

Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana jest od kwoty zamówienia 
stanowiący przedmiot niniejszej umowy co może skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i niewspółmiernie 
wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję 
mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca 

stanowiącego integralną część SWZ, wobec 
w wysokości 10% wartości niezrealizowanego 

przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 



 

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wyłącznie produktów wymienionych w części B załącznika do 
aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowan
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w 
przypadku ewentualnego usunięcia zaoferowanego produktu z w/w obwieszczenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostawy innego, równoważnego produktu ujętego w w/w obwieszczeniu 
W Formularzu cenowym Zamawiający powtórzył podobny zapis.
Tak sformułowane postanowienie w sposób nieuzasadniony zakłada, że każdy wykonawca posiada w swoim po
komplet leków referencyjnych i  generycznych lub biopodobnych, podczas gdy Roche Polska dystrybuuje bezpośrednio 
produkty lecznicze, w odniesieniu do których jest przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego, a zatem w przypadku 
usunięcia zaoferowanego produktu z w/w obwieszczenia, nie jest w stanie dostarczyć równowaznego produktu na żądanie 
Zamawiającego. 
Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia wskazanego powyżej zapisu z § 9 ust 8 
wzoru umowy oraz z formularza cenowego dla zadania nr 6 i 21?”
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji 
dokonał modyfikacji „Formularza cenowego”, zgodnie z pismem znak EZ/200/22 z dnia 30.03.2022r.
 
Pytanie 5 
„Pytanie nr 3 dotyczące terminu dostaw 
Zamawiający w treści projektu umowy w paragrafie 3 ust 2, w pkt 9 formularza ofertowego oraz w dziale IV pkt 2 SWZ 
zastrzegł, iż Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 2 dni od dnia otrzymania 
każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.
Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, dostawy odbywają się od poniedziałku do p
pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. 
W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizacje dostaw do 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z 
pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia dla asor
pakiecie nr 6 i 21?” 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji 
 
Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” ofertę należy złożyć z
poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.
 
W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy 

 

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła:  Zofia Dombrowska

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wyłącznie produktów wymienionych w części B załącznika do 
aktualnie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w 
przypadku ewentualnego usunięcia zaoferowanego produktu z w/w obwieszczenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

nnego, równoważnego produktu ujętego w w/w obwieszczeniu – z zachowaniem warunków przetargowych.
W Formularzu cenowym Zamawiający powtórzył podobny zapis. 
Tak sformułowane postanowienie w sposób nieuzasadniony zakłada, że każdy wykonawca posiada w swoim po
komplet leków referencyjnych i  generycznych lub biopodobnych, podczas gdy Roche Polska dystrybuuje bezpośrednio 
produkty lecznicze, w odniesieniu do których jest przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego, a zatem w przypadku 

go produktu z w/w obwieszczenia, nie jest w stanie dostarczyć równowaznego produktu na żądanie 

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia wskazanego powyżej zapisu z § 9 ust 8 
go dla zadania nr 6 i 21?” 

modyfikacji wzoru umowy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 
„Formularza cenowego”, zgodnie z pismem znak EZ/200/22 z dnia 30.03.2022r.

Zamawiający w treści projektu umowy w paragrafie 3 ust 2, w pkt 9 formularza ofertowego oraz w dziale IV pkt 2 SWZ 
zastrzegł, iż Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez 

go środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 2 dni od dnia otrzymania 
mail Wykonawcy. 

Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, dostawy odbywają się od poniedziałku do p
pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.  
W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizacje dostaw do 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z 
pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia dla asor

modyfikacji wzoru umowy, zgodnie z pismem znak EZ/200/22 z dnia 30.03.2022r. 

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie. 

opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” ofertę należy złożyć z
poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy – ZMIANA 1”, wzór umowy-ZMIANA 1, uwzględniające powyższe modyfikacje.

Ewa Kupis 
Zofia Dombrowska 

 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wyłącznie produktów wymienionych w części B załącznika do 
ych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w 
przypadku ewentualnego usunięcia zaoferowanego produktu z w/w obwieszczenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

z zachowaniem warunków przetargowych. 

Tak sformułowane postanowienie w sposób nieuzasadniony zakłada, że każdy wykonawca posiada w swoim portfolio 
komplet leków referencyjnych i  generycznych lub biopodobnych, podczas gdy Roche Polska dystrybuuje bezpośrednio 
produkty lecznicze, w odniesieniu do których jest przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego, a zatem w przypadku 

go produktu z w/w obwieszczenia, nie jest w stanie dostarczyć równowaznego produktu na żądanie 

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia wskazanego powyżej zapisu z § 9 ust 8 

wzoru umowy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. Zamawiający 
„Formularza cenowego”, zgodnie z pismem znak EZ/200/22 z dnia 30.03.2022r. 

Zamawiający w treści projektu umowy w paragrafie 3 ust 2, w pkt 9 formularza ofertowego oraz w dziale IV pkt 2 SWZ 
zastrzegł, iż Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez 

go środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 2 dni od dnia otrzymania 

Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku, z 

W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizacje dostaw do 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z 
pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu znajdującego się w 

wzoru umowy, zgodnie z pismem znak EZ/200/22 z dnia 30.03.2022r.  

opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” ofertę należy złożyć z naniesioną 
poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany. 

niające powyższe modyfikacje. 


