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EZ .28.35.548.2017.AO                               Łódź, dnia 06.04.2017 r. 

               Nr sprawy 35/ZP/17 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy  produktów  

leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

W toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  treści  
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1 
 
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy zapisu o treści następującej: 
 

„Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku utraty statusu refundacyjnego produktu”. 

W projektowanej ustawie o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 
3.02.2017 r.) zmianie ulegnie m.in. art. 11 ustawy o refundacji leków, zgodnie z którym Minister Zdrowia 
będzie miał możliwość zmiany każdej decyzji refundacyjnej z urzędu w niesprecyzowanym i 
nieograniczonym zakresie - art. 11 ust. 12:  
 

„12. Minister właściwy do spraw zdrowia może wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie zmiany 
decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w przypadku: 
1)  zagrożenia wystąpienia istotnego ograniczenia dostępności świadczeniobiorców do leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub 
2)  znacznego wzrostu odpłatności lub dopłat świadczeniobiorców do leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lub 
3)  wystąpienia nowych okoliczności faktycznych lub pojawienia się nowych dowodów 
wpływających na ocenę kryteriów, o których mowa w art. 12 pkt 3–12.” 

 

Powyższe oznacza, że Minister Zdrowia będzie mógł w każdym czasie zmienić każdą decyzję refundacyjną 

skracając jej okres obowiązywania.  

Dodatkowo, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz innych niektórych ustaw z dnia 24 listopada 2016 r., decyzje 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl
mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl


 

 

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź 
SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00 

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl 
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957 

                                                                           

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum                                   
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
tel. 42 689 58 19,5911, faks 42 689 54 09,                                                 

e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl  

 administracyjne w sprawie refundacji leków będą wydawane przez Ministra Zdrowia na okres do 5 lat - art. 11 

ust. 3a ustawy o refundacji:  

„3a. Decyzję, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może wydać na okres do 
5 lat, mając na uwadze wynik negocjacji z Komisją Ekonomiczną, informację o wszczętych 
postępowaniach w sprawie dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 
innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), okres wyłączności rynkowej, informację o prowadzonych 
badaniach klinicznych we wnioskowanym wskazaniu. 

 

Powyższe uniemożliwia zobowiązanie się przez wykonawcę do zapewnienia utrzymywania statusu 

refundacyjnego produktu. Utrzymanie zaś statusu refundacyjnego leku nie zależy jedynie od działania bądź 

zaniechania wykonawcy, lecz jest od niego niezależne. Nie można więc obarczać jedynie Wykonawcę ryzykiem 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsza realizacja umowy, staje się dla Wykonawcy nie tylko 

nieopłacalna, co wręcz niemożliwa. Z uwagi na to, iż Wykonawca nie prowadzi pełnoprofilowej hurtowni 

leków, a jedynie tzw. hurtownię producencką, nie ma możliwości zakupu substancji czynnej w postaci innego, 

refundowanego produktu, niż produkt oferowany. Ponadto Sprzedający zwraca uwagę, że dystrybucja leku 

objętego zamówieniem następuje bezpośrednio do szpitali, a to oznacza, że nie istnieją zapasy produktu u 

innych podmiotów. Stąd, nie będzie możliwe skorzystanie z zakupu zastępczego w innej hurtowni. Szpital nie 

będzie mógł kupić również odpowiednika ponieważ na rynku nie ma produktów z tą samą substancją czynną. 

Nie można zapominać, że Wykonawca składa ofertę na konkretny produkt/lek, za określoną cenę, a zmiana 

przedmiotu zamówienia polegająca na zmianie produktu (mimo tej samej substancji czynnej), byłaby 

niedozwoloną ingerencją w przedmiot oferty. Taka zmiana naruszałaby przede wszystkim art. 140 ust. 1 

ustawy Pzp, zgodnie z  którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ponadto, w przypadku pozostawania produktu poza systemem refundacji 

jego cena  byłaby o wiele wyższa. 

Stąd, konieczne jest wprowadzenie możliwości odstąpienia od umowy w przypadku utraty statusu 

refundacyjnego produktu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 

Pytanie nr 2 dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy - 24-godzinny termin dostawy  
 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy leków z 24-godzinnego na 48-godzinny?  

Ze względu na skalę prowadzonej przez Wykonawcę działalności, termin 24-godzinny jako standardowy 

termin,  nie zawsze jest możliwy do realizacji, zwłaszcza jeżeli zamówienie jest składane przez szpital w 

godzinach popołudniowych dnia poprzedniego. Ponadto, tego typu wymóg dyskryminuje wykonawców, 

których hurtownia leków zlokalizowana jest poza województwem łódzkiego, stąd może wpływać na 

konkurencyjność postępowania. Zapewni ją dopuszczenie 48-godzinnego terminu dostawy, jako 
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 maksymalnego terminu. Oczywiście, w miarę możliwości Wykonawcy, na prośbę szpitala dostawy będą 

realizowane w terminie najkrótszym z możliwych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 
Pytanie nr 3 dotyczy § 5 ust. 1, 2 wzoru umowy – termin przeprowadzenia procedury reklamacyjnej 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej do 5 dni 

roboczych? 

Termin 24-godzinny rozpatrzenia reklamacji jakościowych oraz 48-godzinny dla reklamacji ilościowych jest 

zbyt krótki na wykonanie wewnętrznych czynności sprawdzających prawidłowość dostawy oraz przygotowanie 

wymiany towaru lub jego uzupełnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 

Pytanie nr 3 dotyczy § 6 ust. 1b wzoru umowy – kary umowne 
 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 ust. 1b wzoru umowy o treści następującej: 

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, 
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto; 

 
na następującą: 

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, 
karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto; 

 
Zgodnie z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego (kc) „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej 

sumy (kara umowna)”. 

Powyższe oznacza, że nie można karać za zamówienie zrealizowane należycie. Natomiast z taką sytuacją 

będziemy mieli do czynienia, gdy zostanie nałożona kara umowna za opóźnienie lub niewykonanie liczona od 

całości wynagrodzenia umownego, podczas gdy opóźnienie lub niewykonanie będzie dotyczyło tylko części 

wolumenu. W niniejszej umowie mamy bowiem do czynienia z dostawami częściowymi (partiami), a nie z 

dostawą jednorazową. Może zdarzyć się tak, że opóźnienie bądź niewykonanie dotyczyć będzie tylko 

niewielkiej części umowy. Nie można tej sytuacji traktować na równi z sytuacją, w której opóźnienie bądź 

niewykonanie będzie dotyczyć całej umowy, a tak właśnie został skonstruowany § 6 ust. 1b umowy. 

Zwracamy uwagę, że na mocy art. 484 § 2 kc „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik 

może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco 
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 wygórowana”. Najczęściej spory sądowe o zmiarkowanie kar umownych dotyczą właśnie sytuacji, gdy kara 

jest nieadekwatna do stopnia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pozostawienie więc treści § 

6 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu dotychczasowym, może doprowadzić do tego, że Wykonawca, niesłusznie 

ukarany karą umowną od całości wynagrodzenia, będzie skutecznie dochodzić zmiarkowania kary umownej 

przed sądem.  

Powyższe potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jak stwierdził SN „O tym, czy w danym wypadku można 

mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta 

procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają 

dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna 

równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją 

zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c” (Wyrok SN z dnia 20 

maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243). Przykładowo, jeśli niewykonanie zamówienia będzie 

dotyczyło 5% wartości umowy, to kara umowna wyniesie mimo to 5% wartości umowy. Podobnie w nowszym 

orzecznictwie: „Miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w spełnieniu całości świadczenia 

jest co do zasady dopuszczalne także ze względu na wykonanie przez dłużnika zobowiązania w znacznej 

części” (Wyrok SN z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 44). 

Istnieje również wiele wyroków Sądów Apelacyjnych i Sądów Okręgowych potwierdzających konieczność 

miarkowania kary w przypadku jej nieadekwatności do stopnia niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania. 

Podsumowując, pozostawienie zapisu § 6 ust. 1b wzoru może w przyszłości narażać umowy może narazić 

Zamawiającego na niepotrzebne koszty obsługi w przypadku sporów w wykonawcami. procesu oraz obsługi 

administracyjnej sporu. Dbałość o finanse publiczne wymaga, aby nie generować sporów sądowych i 

związanych z nimi kosztów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 
 

 

Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulegają następujące terminy: 

 

a) Termin składania ofert określony w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ i termin wniesienia wadium – do dnia 

11.04.2017 roku do godziny 10.00 

b) Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII pkt. 3 SIWZ – w dniu 11.04.2017 roku o godzinie 11.00 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

 

Z poważaniem 

 
Sporządziła: Ewa Grodzicka 
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