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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę  środków przeciwnowotworowych 

Nr spr 9/PN/2016 

 

Od Wykonawców wpłynęły zapytania   

Pytanie nr 1 
Dotyczy zadania nr 3 
 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „na cito” 

 do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w 

pakiecie nr 3? 

 
Pytanie nr 2 
Dotyczy zapisów we wzorze umowy 
 

Zamawiający we wzorze do umowy w § 2 wskazał w ust. 5, że „Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji umowy pod 
warunkiem nie przekroczenia ogólnej wartości umowy" 
  
Zamawiający nie określił w § 2 ust. 5 w jakim zakresie może dojść do zmian 
ilościowych poszczególnych pozycji asortymentu co rodzi niepewność co do tego,  na 
jaką skalę zamówienia może wykonawca liczyć w ramach danego pakietu i utrudnia 
oszacowanie ceny ofertowej. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego ma 
charakter umowy wzajemnej, gdzie strony są względem siebie równe. Wyżej 
wskazany zapis drastycznie narusza tę równowagę dając Zamawiającemu 
uprawnienie do jednostronnego kształtowania umowy na etapie jej realizacji. 
  
Wskazujemy, że wykonawca musi wiedzieć na jakie zmiany ilościowe być 
przygotowanym w przeciwnym razie dowolne przesunięcia ilościowe pomiędzy 
pakietami mogą prowadzić do sytuacji, w której przykładowo wykonawca nie będzie 
posiadał zapasu określonego leku (w przypadku zamówienia go w znacznie większej 
ilości niż pierwotnie przewidziana). 
  
Przypominamy, że zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zakazana jest istotna zmiana 
umowy w stosunku do treści oferty, w tym w zakresie dotyczącym przedmiotu 



zamówienia. Zapis § 2 ust. 5 wzoru umowy w ocenie wykonawcy stanowi 
niedozwolone obejście przepisów Pzp w tym art. 144 i może prowadzić de facto do 
udzielania nowych zamówień z pominięciem procedur przetargowych. W związku z 
powyższym wnosimy o usunięcie z wzoru umowy § 2 ust. 5 bądź jego modyfikację. 
 

 

Odpowiedź Zamawiającego : 

Dotyczy pytania nr 1  i 2 : 

 Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.   

Zapis pozwala na elastyczność w zamówieniu, nie stanowi naruszenia art. 144 ust.1  PZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości :  

Strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl  

 


