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Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53 - 55 

tel. 071 312 09 20, 312 14 98 
 

Trzebnica, 06.11.2014 r. 

 

Nr postępowania: ZP/8/2014 

 

Odpowiedzi 1/ Modyfikacja SIWZ 
 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, zgodnie 

z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013, poz.907 

z późn. zm.), odpowiada na pytania Wykonawców, które brzmią: 

 

 

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie stosownej modyfikacji tj. rozdział IX 

pkt. C ppkt. 1-  oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do siwz a także dokonanie 

stosownych modyfikacji w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 w taki sposób aby 

treść tych dokumentów dotyczyła również przedmiotu zamówienia będącego wyrobem 

medycznym. Obecna treść załącznika nr 5 i 6 wskazuje jedynie na dopuszczenie do obrotu 

zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne podczas gdy Zamawiający oczekuje zaoferowania 

wyrobów medycznych, których dystrybucję w Polsce regulują przepisy Ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym modyfikuje SIWZ w tym zakresie: 

W Rozdz. IX pkt. C. dodaje się pkt. 2 o brzmieniu: 

„2. W przypadku, gdy zaoferowany produkt należy do grupy wyrobów medycznych - Oświadczenie, że 

oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z 

ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) i posiadają 

stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo, oraz że 

Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego – wg załącznika nr 5a 

do SIWZ”   

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi załącznik nr 5 i 5a. 

 

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres 

zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem                               

z brzmienia §3 ustęp 4 wzoru umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma 

obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy. Brak 

wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany 

na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i 

wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku 

realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 

95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.   

W związku z powyższym pytaniem proponujemy również modyfikację umowy w następujący sposób:                      

Wielkość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, uzależnionemu od rzeczywistych                

potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy, pod warunkiem, że 

niezrealizowana wartość umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy. 

Uzasadnienie do pytania nr 3: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności 

zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 

grudnia 2008r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem 

ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się 
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na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu 

zamówienia będzie mógł  prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać 

należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od 

precyzyjnego  i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet 

w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko 

Krajowej Izby  Odwoławczej zaprezentowane w wyroku  z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 

458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do 

odstąpienia przez  

Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy 

zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia 

postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów 

leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art.  

29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się  w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania                                

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie 

można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.  

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co                

implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, 

Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego 

udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także                

potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego                 

możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż 

takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania 

sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia                       

i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 

29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05).                      

Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 

2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu 

przedmiotu umowy  w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu 

zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w 

istocie żadnego realnego ograniczenia.  

W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy             

powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie          

realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie 

poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego 

zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie 

wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe                      

(por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby 

Odwoławczejz dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną 

praktyką jest  określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez 

wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji 

przedmiotu zamówienia.        

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który                

nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała                  

ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia                        

wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz                     

uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko                

gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. 

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia             

wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny 

Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać 

zamówienia, a który nie  
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będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na 

leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40) 

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie                     

przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni                    

uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie                     

jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 

1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów                         

publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał                   

możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył                     

wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego                

w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do                  

zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym 

opcją.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający podał w formularzu 

asortymentowo–cenowym ilości, które zostały oszacowane z należytą starannością, ponadto dopuścił                     

w § 10 ust. 2 lit. h) możliwość przedłużenia okresu realizacji umowy w przypadku nie zrealizowania 

zamówienia w okresie określonym w § 7 umowy. 

 

3. Czy Zamawiający w § 9 ustęp 1 litera a  zastąpi słowa „wartości netto zamówionej partii 

towaru” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt. 2) oraz 12a ustawy PZP przedłuża termin 

składania i otwarcia ofert do dnia 28.11.2014r. 

 

W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie: 

Rozdz. XI. Wymagania dotyczące wadium, pkt.2. SIWZ Termin wniesienia wadium  - 

otrzymuje brzmienie  

2. „Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.11.2014r. godz. 

10.00 
 

Rozdz.  XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 SIWZ – otrzymują 

brzmienie: 

„1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora                

do godz. 10.00
 

do dnia 28.11.2014r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie,                          

w godzinach: 7.30 - 14.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2014r. o godzinie 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego, w Sali Audiowizualnej (4 piętro).” 

 

Rozdz. XIV. Opis sposobu złożenia oferty, pkt. 2 SIWZ - otrzymuje brzmienie: 

2. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 

 

 
nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA  

Na sukcesywną dostawę leków  

ZP/8/2014 

„ Nie otwierać przed dniem 28.11.2014r. godz. 10.30” 
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Niniejsze pismo wraz z załącznikiem stanowi  integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich 

Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę                       

z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  przekazano Urzędowi Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej w dniu 06.11.2014r . 
 

 

 

 

                                                                             

                                                                                      .................................... 

                 Podpis  


