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Konin, 03.02.2022r. 

WSZ-EP-48/21/187/2022 

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „ Dostawa preparatów do żywienia para i enteralnego 
wraz z dzierżawą urządzeń do podawania i przygotowywania preparatów żywieniowych” 
nr sprawy WSZ-EP-48/2021  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

1. Do §2 ust. 5 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis w §2 ust. 5 wzoru umowy, w zakresie 
dotyczącym możliwości dokonywania przesunięć ilościowo – asortymentowych, jest nazbyt ogólny i 
nieprecyzyjny. Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na 
potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości poszczególnych 
pozycji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie 
zapisu §2 ust. 5 umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 
września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust. 1 
(nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 4) (nakazującym 
wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.1 i ust.2 pkt 3) (zakazującym 
istotnych zmian umowy, jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i 
zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy 
wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie PZP). 
Odpowiedź Zamawiającego:  Par. 2 ust. 5 nie reguluje kwestii, do których odwołuje się 
Wykonawca, w związku z tym nie można odnieść się do jego prośby. Par. 2 ust. 5 dotyczy terminu i 
sposobu płatności. 

2. Do §5 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 
552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  Par. 5 ust. 4 umowy dotyczy sporządzenia protokołu odbioru, w 
związku z czym prośba o dopisanie ww. postanowienia jest niezrozumiała. 
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3. Do §7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia 
dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy 
w taki sposób aby wynosiła ona dla zamówień dokonywanych w trybie zwykłym: 1% wartości brutto 
towaru, którego opisywana zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, oraz odpowiednio 0,05% za każdą 
godzinę dla zamówień dokonywanych w trybie na ratunek? Zwracamy przy tym uwagę na 
niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia 
pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,75% w skali roku, liczona od 
kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Sprzedającego przewidziana jest kara w wysokości 
730% w skali roku (5% x 365 dni) dla zamówień zwykłych lub 17 520% (2% x 24h x 365 dni) dla 
zamówień w trybie na ratunek, za opóźnienie świadczenia. Jednocześnie prosimy o dodanie słów 
zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez 
Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.". 
Odpowiedź Zamawiającego: Par. 7 ust. 1 dotyczy zmiany umowy, a nie kar umownych, w związku z 
czym prośba o dopisanie ww. postanowienia jest niezrozumiała. Poza tym w par. 7 ust. 1 nie 
występuje litera a). 
 
4. Do §7 ust. 1 lit. b) oraz c) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu 
obliczania kary umownej przewidzianej na okoliczność odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto CZĘŚCI UMOWY 
POZOSTAŁEJ DO REALIZACJI? 
Odpowiedź Zamawiającego: Par. 7 ust. 1 dotyczy zmiany umowy, a nie kar umownych, w związku z 
czym prośba o wprowadzenie  ww. zmiany jest niezrozumiała. Poza tym w par. 7 ust. 1 nie 
występuje litera b) ani c). 
 
5. Do §9 ust. 4 lit. a) wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z 
bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania 
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i 
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §9 ust. 4 lit. a) projektu 
umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być 
dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego.". 
Odpowiedź Zamawiającego :Par. 9 ust. 4 dotyczy rozwiązania umowy, a nie ważności towarów,  w 
związku z czym prośba o dopisanie ww. postanowienia jest niezrozumiała. Poza tym w par. 9 ust. 4 
nie występuje litera a). 
 
6. Do §10 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie z treści §10 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy 
słów: „lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 
właściwych organów”. Wskazujemy, że wykonawca zamówienia publicznego nie będąc stroną 
prawomocnych orzeczeń lub aktów administracyjnych skierowanych do Zamawiającego nie może 
zostać zobowiązany do ich przestrzegania oraz ponosić wynikających z nich konsekwencji. Ponadto 
podkreślamy, że fragment ten, jest niezgodny z wymogami zawartymi w art. 99 ust. 1 Pzp, który 
nakazuje przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań i okoliczności 
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mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tymczasem wymóg zawarty w §10 ust. 9 pkt 2) wzoru 
umowy skutkuje brakiem możliwości skalkulowania cen do oferty przetargowej, ponieważ 
wykonawca zamówienia, nie posiada żadnej wiedzy w zakresie brzmienia ewentualnych orzeczeń lub 
aktów administracyjnych wydawanych w stosunku do Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego:  W par. 10 nie występuje ust. 9 pkt 2), w związku z czym nie jest 
możliwe odniesienie się do prośby Wykonawcy. 
 

7. Do §2 ust. 4 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie z treści §2 ust. 4 wzoru umowy fragmentu 
„Przedłużenie dokonywane jest na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.” oraz 
zapewnienie, że ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania umowy, następowało będzie po 
obopólnym wyrażeniu zgody przez strony, w formie aneksu. Z aktualnego brzmienia, wynika, że w 
wyniku złożonego przez Zamawiającego oświadczenia nastąpi automatyczna zmiana terminu 
zakończenia umowy, z pominięciem wyrażonej w 431 zasady współdziałania zamawiającego i 
wykonawcy podczas wykonywania zamówienia publicznego, polegającej w tym przypadku na 
dokonaniu wspólnych ustaleń co do możliwości i zasad zmiany pierwotnych postanowień. 
Tymczasem, treścią udzielonego zamówienia publicznego, jest zawarcie umowy poprzez 
zaakceptowanie przez Wykonawcę określonych w niej, konkretnych, treści, a zatem wszelkie 
ewentualne odstępstwa od tej podstawowej zasady, wymagają uzasadnienia w szczególnych 
okolicznościach oraz zachowania trybu zmiany umowy, dokonanej w drodze dwustronnie 
uzgodnionego aneksu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zgodnie z SWZ. 

 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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