
 

 
Warszawa, dnia 07/12/2017r. 

ZZP.ZP.239/17.1288.17 
 

W Y K O N A W C Y 
 

 
Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie:  
Leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego. Części 1÷9 
Znak sprawy: ZZP-239/17 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego 
wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z 
powyższym uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:  dot. §9 ust. 2 pkt 4 Umowy:   
„Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu §9 ust. 2 pkt 4 umowy lub ewentualnie wyrazi zgodę na 
zmianę postanowienia §9 ust. 2 pkt 4 umowy poprzez obniżenie wysokości zastrzeżonej w nim 
kary umownej wynoszącej 100% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części 
umowy – za niewywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązań określonych w §8 ust. 1 oraz §11 
ust. 4 umowy na karę  wynoszącą maksymalnie 10% wartości brutto niewykonanej lub 
nienależycie wykonanej części dostawy – tj. przez wprowadzenie rozwiązania analogicznego jak w 
postanowieniu §9 ust. 2 pkt 3 umowy, który dotyczy sytuacji niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w części za niewywiązanie się Wykonawcy z zobowiązań umownych, w 
szczególności określonych w §6 ust. 4 i 5 umowy.” 
 
Odpowiedź 1 :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2: dot. §9 ust. 2 pkt 5 i 6 Umowy: 
„Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu §9 ust. 2 pkt 5 umowy a w konsekwencji zapisu §6 ust. 10 
umowy oraz  zgodzi się na zmianę postanowienia §9 ust. 2 pkt 6 umowy poprzez obniżenie 
wysokości zastrzeżonej kary umownej wynoszącej 80% wartości brutto leków dostarczonych z 
terminem ważności krótszym niż minimalny termin ważności, obliczonej według cen jednostkowych 
określonych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli Zamawiający nie wyraził zgody na ich przyjęcie 
albo jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku ich wymiany w trybie przewidzianym w §6 
ust. 8 zd. 2 do wysokości 10% tej wartości?” 
 

Odpowiedź 2 :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3:  dot. §9 ust. 2 pkt 8 i 9 umowy: 
„Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienie §9 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz §7’ ust. 3 poprzez przyjęcie 
naliczania kar umownych od wartości wymiernej (stałej) a nie od wartości, która może być 
zmienna?” 
 
Odpowiedź 3 :  
Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

Pytanie 4:  dot. §3 ust. 1 Umowy: 
„Zamawiający poprzez wskazanie, iż wartości umowy „nie przekroczy” określonej kwoty zastrzega 
sobie możliwość zmian ilościowych 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. Na podstawie art. 144 ust. 2 w zw. z art. 144 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie 
przesądzać o nieważności zapisu §3 ust. 1 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od 
tego fragmentu zapisu w umowie i określi, że wartość wynosi określoną kwotę a nie jedynie 
wskaże jej wartość maksymalną? Jaka jest minimalna gwarantowana wielkość dostaw, którą 
Zamawiający obowiązany jest podać na podstawie art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 
zgodnie z wytycznymi KIO?” 
 
Odpowiedź 4:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5:  dot. §3 ust. 5 Umowy: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z umowy postanowienia §3 ust. 5, zgodnie z którym 
w przypadku wykonania zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, płatność, o 
której mowa w ust. 4, może być wstrzymana do czasu wywiązania się przez Wykonawcę z 
zobowiązań wskazanych w treści niniejszej umowy, bowiem postanowienie to może być obarczone 
sankcją nieważności na podstawie art. 58 k.c. w zw. z art. 353 k.c.” 
 
Odpowiedź 5:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6:  dot. §7 ust. 2 i 3 Umowy: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust. 2 i 3 umowy poprzez wykreślenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu naruszenia praw podmiotów trzecich, w tym praw 
własności intelektualnej, a w szczególności prawa własności przemysłowej i praw autorskich?” 
 
Odpowiedź 6:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7:  dot. §6 ust. 8 Umowy:   
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia §6 ust. 8 umowy poprzez 
wskazanie, że w sytuacji gdy leki dostarczone do magazynu mają termin ważności co najmniej 
równy wymaganemu terminowi ważności określonemu w §2 ust. 3 pkt 2, ale krótszym niż 
minimalny termin ważności określony w §2 ust. 2, Zamawiający przyjmie Leki z takim terminem 
ważności. Dotychczasowa dowolność w działaniu Zamawiającego poprzez określenie „może 
przyjąć” stanowi pole do niedopuszczalnych nadużyć i sytuacji, w których leki pełnowartościowe 
nie zostają wykorzystane przez odbiorców docelowych.” 
 
Odpowiedź 7:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8:  dot. §9 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia §9 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy 
poprzez zmniejszenie kary umownej z 20% wartości brutto niewykonanej części umowy do 10% tej 
wartości?” 
 
Odpowiedź 8:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9:  dot. §11 ust. 4 Umowy: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia §11 ust. 4 poprzez umożliwienie 
Wykonawcy wyrażenia zgody w formie aneksu do umowy na przechowywanie leków do dnia, po 
upływie którego nie mógłby być dotrzymany wymagany termin ważności?”   
 



 

Odpowiedź 9:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10:  dot. Działu VI pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ  
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie kryterium pozacenowego pn. „Wymiana leków” a 
ewentualnie czy wyrazi zgodę na obniżenie jej wagi do maksymalnie do 20 pkt (przy zwiększeniu 
80 pkt za kryterium pn „Oferowana cena”).” 
 
Odpowiedź 10:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11: dot. części 7  
„Ze względu na rozbieżności występujące w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz ze względu na fakt, iż lek o podanej nazwie i mocy Emtricitabine/Tenofovir 
alafenamide 200/100 mg nie występuje na rynku , wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ, iż 
zamawiający wpisując nazwę leku w opisie przedmiotu zamówienia Emtricitabine/Tenofovir 
alafenamide 200/100 mg miał w rzeczywistości na myśli lek o nazwie Emtricitabine/Tenofovir 
alafenamide 200/10 mg” 
 
Odpowiedź 11:  
Zamawiający informuję, iż w opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła oczywista omyłka pisarska, a 
Zamawiający miał w rzeczywistości na myśli lek o nazwie Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 
200/10 mg. 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4: 

 

- rozdz. 5 pkt 1 ppkt. 1.2. Część 7 
z:  
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/100 mg, tabletki, 30 szt. 
 
na:  
Emtricitabine/Tenofovir alafenamide 200/10 mg, tabletki, 30 szt. 
 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

 


