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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/504/2021 

Dotyczy: „Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w 

Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/7/2021 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawy produktów farmaceutycznych w   
 

 

 

Pytanie 1. Zamawiający w Pakiecie 18 wymaga zaoferowania Olaparib 150 mg w postaci tabletek.  

Leki Lynparza w postaci tabletek występują w dwóch  dawkach: 150 i 100 mg. Obydwie zostały zrefundowane w 

ramach tego samego programu lekowego od dnia 1 maja 2021 r. Ceny dla leków Lynparza tabletki, dla obu dawek, są 

takie same. 

Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że w ramach umowy Zamawiający dopuszcza możliwość 

zamawiania także tabletek Olaparib 100 mg przy założeniu, że ich cena będzie taka sama jak dla tabletek 150 mg  

(cena 1 op. tabletek 150 mg  =  cena 1 op. tabletek 100 mg). Jednocześnie prosimy o rozważenie dodania do wzoru 

umowy klauzuli przewidującej, że: 

„Strony dopuszczają możliwość dostarczenia produktu leczniczego w innej dawce, zawierającego tą samą substancję 

czynną. Zmiana taka nie może być niekorzystna dla Zamawiającego i powodować podwyższenia faktycznej  ceny 

produktu określonego w umowie”. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Pytanie 2. Do §2 ust. 8 oraz § 6 ust. 2 lit. e) wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 

art. 552 Kodeksu cywilnego: „… z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 

Kupującemu.”. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

  

 

Pytanie 3. Do § 5 ust. 7 oraz § 7 ust. 1 pkt 1.5 wzoru umowy: Prosimy o wskazanie jakie korekty wystawionych faktur ma na 

myśli Zamawiający? Wskazujemy, że wykonawca zamówienia publicznego nie jest strona umowy Zamawiającego z 

NFZ, nie ma wpływu na wycenę finansowania procedur medycznych przez NFZ i w związku z tym nie może być 

obarczany ryzykiem nieprzewidywalnej konieczności obniżenia cen związanych ze zmniejszeniem finansowania 

procedury medycznej przez NFZ. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
  

Pytanie 4. Do § 7 ust. 1 pkt 1.1 oraz 1.2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 

za opóźnienie w dostawie zwykłej lub w realizacji reklamacji w wysokości 1% wartości niedostarczonego lub 

reklamowanego towaru dziennie? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 5. Do §7 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za 

opóźnienie w dostawie pilnej wysokości 0,3% wartości niedostarczonego towaru za każdą godzinę opóźnienia? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 6. Do § 7 ust. 1 pkt 1.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za 

rozwiązanie lub odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?  

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 7. Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia 

niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015.978 z 

późn. zm.) oraz art. 10ustawy z dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 60.535 z późn. zm.)? Czy według 

wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy 

zawartej na skutek niniejszego postępowania? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego 

wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym 

ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na 

niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej 

odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Za 

Odpowiedź: W stosunku do Zamawiającego nie zachodzą przesłanki niewypłacalności oraz zagrożenia 

niewypłacalnością i zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie będą występowały do zakończenia umowy zawartej w tym 

postępowaniu. 

 

 

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 7 ust. 1 pkt 1.4 w ten sposób, że:  

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Lub 

części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.4 gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy lub w inny sposób ją zakończy z powodu okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 

określonej w załączniku nr 1 do umowy; 

Uzasadnienie: 

 Zdaniem Wykonawcy obecne postanowienia dotyczące kar umownych skutkować mogą nadmiernym obciążeniem 

Wykonawcy 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 wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie występuje ryzyko ogłoszenia 

postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. 
 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

              

            

 Zatwierdził 

 

                       Wiceprezes Zarządu  

                                         lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


