Warszawa, dnia 15.02.2018 r.
ZZP.ZP.33/18.84.18

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę preparatu
rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do
podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności:
- fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg, znak sprawy : ZZP-33/18
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) przekazuje
odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawców dotyczące przedmiotowego
postępowania:
Pytanie 1
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §7 ust.6 poprzez zapis
o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?”.
Ad. 1.
Zamawiający utrzymuje postanowienie §7 ust. 6 Ogólnych warunków umowy w obecnym
kształcie.
Pytanie 2
„Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §7 ust.8-9 jako niezgodnych z normami
współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za
tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach
publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych
dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za
realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.”.
Ad. 2.
Zamawiający utrzymuje postanowienia §7 ust. 8-9 Ogólnych warunków umowy w mocy.
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Ponadto Zamawiający informuje, iż :
1. Przedłuża termin składania ofert oraz termin obowiązkowego wniesienia
wadium w niniejszym postępowaniu do dnia 22.02.2018 r. do godziny 10:00.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie
się w siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze
Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w
dniu: 22.02.2018 r. o godz. 10:30.
3. Dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie.
4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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