


 Zmiana cen leków

 1.  Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5 
niniejszego paragrafu, Wykonawca 
gwarantuje, że cena leków nie ulegnie 
zmianie przez okres obowiązywania Umowy. 

 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany 
Umowy w przypadku obniżenia przez 
Wykonawcę cen asortymentu będącego jej 
przedmiotem.



.  Jeśli na skutek działania organów władzy ulegną 
zmniejszeniu ceny urzędowe leków objętych 
niniejszą Umową, Strony zobowiązują się 
zmodyfikować niezwłocznie treść Umowy w taki 
sposób, aby maksymalna cena urzędowa 
odpowiadała kwotowo cenie umownej leku. 
O zmianie cen urzędowych Wykonawca jest 
obowiązany powiadomić niezwłocznie 
Zamawiającego. Postanowienia §10 ust. 3 
(wymagana forma pisemna zmian) Umowy stosuje 
się odpowiednio, przy czym stosowna zmiana 
Umowy wejdzie w życie z mocą obowiązującą od 
dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 
ceny urzędowe leków. 



 Strony zgodnie postanawiają, iż treść Umowy 
ulegnie odpowiedniej modyfikacji w zakresie 
ceny brutto leków, jeśli na skutek 
wprowadzonej na mocy obwieszczenia 
Ministra Zdrowia zmiany limitu finansowania 
leków objętych postanowieniami Umowy, 
ulegnie zmianie wysokość kwoty refundacji 
leków.



 W przypadku zmiany stawki podatku VAT 
zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena 
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 

 Zmiana następuje z dniem wejścia w życie 
aktu prawnego zmieniającego stawkę. 
Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy.



 stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie, wyrażone w wyroku 
sygn. V Ca 1110/04, w którym Sąd krytycznie odniósł się do 
postanowień SIWZ, w szczególności projektu umowy, które 
przyznawały Zamawiającemu nieograniczone prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia na 
etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne. W ocenie Sądu, 
zaniechanie określania procentowej granicy takiego zmniejszenia 
lub zwiększenia może spowodować znaczne trudności dla 
dostawcy. Sąd wskazał, że dostawca mając obowiązek 
zrealizowania umowy po wyborze jego oferty, musi 
zagwarantować pełną realizację zamówienia, a w związku z tym 
ponieść - obok realizacji dostawy - inne koszty związane z 
zabezpieczeniem kontraktu. Dlatego projekt umowy powinien 
być zmodyfikowany przez Zamawiającego w taki sposób, by 
dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości 
zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, 
że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość 
towaru. 



 Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego strony 
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swojego uznania, byleby jego 
treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze 
stosunku, przepisom prawa bądź zasadom 
współżycia społecznego. Dodatkowo zasada 
swobody umów posiada również aspekt 
podmiotowy sprowadzający się do swobody 
wyboru kontrahenta, z którym strona zechce 
nawiązać stosunki prawne. Co do zasady więc, to 
strony umowy decydują na jakich warunkach, z 
kim i czy w ogóle zechcą do niej przystąpić.



 Jak wskazuje ww. przepis kodeksu cywilnego 
zasada swobody umów doznaje ograniczeń 
wynikających z odpowiednich przepisów. W 
szczególności ograniczeniom takim podlegały 
będą zamówienia publiczne regulowane w 
przepisach Pzp, która w tym zakresie 
traktowana jest jako lex specialis w stosunku 
do regulacji Kodeksu cywilnego, jako aktu 
prawnego generalnie regulującego 
problematykę stosunków cywilnoprawnych, w 
tym umów (art. 1 w zw. z art. 2 pkt 13 Pzp).



 w szczególności przedmiot zamówienia nie będzie 
opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję (art. 29 ust. 2). Z ogólnych, w istocie 
proceduralnych, zasad ustawy, jak i całości jej 
przepisów, wynika szereg materialnoprawnych 
ograniczeń zasady swobody umów – zarówno w 
odniesieniu do swobody zamawiającego w wyborze 
kontrahenta, jak i swobody ukształtowania stosunku 
umownego/przedmiotu zamówienia. Co do zasady 
jednak, to wciąż zamawiający będzie decydował o 
swoim przedmiocie zamówienia (rodzaju, 
parametrach, warunkach jego realizacji, etc..) oraz o 
sposobie wyłonienia wykonawcy zamówienia 
(kryteriach oceny ofert).



 należy zastrzec, że nie istnieje i nie może być 
postulowana w przepisach jakakolwiek 
konkurencyjność absolutna, a tym samym 
dopuszczalność czy niedopuszczalność jej 
ograniczania na gruncie prowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego jest stopniowalna. 

 Jak w przypadku wielu zasad ogólnych, tak i 
ta została sformułowana w przepisach w 
sposób wyraźny, ale też maksymalnie 
nieostry.



 istnieją przypadki, o których można bez wątpliwości 
orzec, iż zasadę uczciwej konkurencji naruszają, a 
także sytuacje, w których naruszenia konkurencji nie 
występują – ostrej granicy pomiędzy tego typu 
przypadkami wyznaczyć jednak nie sposób. 

 Nie istnieje więc możliwość wytyczenia doktrynalnych 
i sztywnych rozgraniczeń, z góry przesądzających o 
kwalifikacji konkretnych czynności postępowania o 
udzielenie zamówienia w świetle wypełnienia zasady 
zachowania konkurencji (nie można wyznaczyć granic 
czy stopnia dopuszczalnego ograniczenia 
konkurencji). Ocenę tego typu należy więc 
przeprowadzać w odniesieniu do konkretnych 
okoliczności i sytuacji danego postępowania.



 Poza przypadkami najprostszych dostaw czy 
usług obywających się bez stawiania 
jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu 
oraz bez innych kryteriów oceny ofert niż cena, 
postanowienia specyfikacji zawsze będą 
faworyzować niektórych wykonawców i 
dyskryminować innych. 

 W szczególności na przykład nie istnieje taki opis 
przedmiotu zamówienia, który na równi 
odpowiadałby wszystkim wykonawcom obecnym 
na rynku.



Ograniczenia konkurencji mają przeważnie charakter graniczny, np. 
przez określenie:

- warunków udziału w postępowaniu lub 
- opis przedmiotu zamówienia 

wprost uniemożliwiający niektórym wykonawcom złożenie oferty w 
postępowaniu. 

Mogą mieć również charakter:
- względny i 
- pośredni. 

Za ograniczenie tego typu należy uznać sytuację, w której niektórzy 
wykonawcy, co prawda mogą złożyć ważną i odpowiadającą siwz
ofertę, jednakże oferta ze względu na jej charakter i specyfikę, w 
świetle specyfiki opisu przedmiotu zamówienia czy ukształtowanych 
kryteriów oceny ofert nie będzie mogła realnie konkurować z 
ofertami innych wykonawców.



podstawowe kryterium i punkt odniesienia przy 
ocenie tego ograniczania można wskazać 
identyfikację i określenie kręgu podmiotów, które 
dane postanowienia siwz preferują/dyskryminują 
oraz skonfrontowanie powyższego i odniesienie do 
uzasadnionych i obiektywnych potrzeb 
zamawiającego, które w skrajnych wypadkach mogą 
prowadzić nawet do konieczności zupełnego 
wyeliminowania konkurencji w danym zamówieniu 
(np. udzielenia zamówienia z wolnej ręki tylko 
jednemu wykonawcy).



A contrario uznać należy, iż nadmierne 
ograniczenie dostępu do zamówienia czy 
stwarzanie przez zamawiającego bardziej 
korzystnych warunków dla określonych 
wykonawców, zarówno bezpośrednie, jak i 
pośrednie, (poza przewidzianymi w przepisach 
ustawy) w przypadku gdy brak ku temu 
rzeczowego uzasadnienia, stanowiło będzie 
naruszenie ww. zasad ustawy.



Dopuszczalny stopień ograniczenia dostępu do 
zamówienia i preferowania jednych 
wykonawców kosztem innych rósł będzie wraz 
ze wzrostem znaczenia i wagi potrzeb 
zamawiającego, które tego typu ograniczenia 
będą dyktować i uzasadniać.



Jakiekolwiek ograniczenie konkurencji musi się

więc opierać się na realnych i proporcjonalnych 
powodach, które stopień tego ograniczenia

będą sankcjonować i uzasadniać.



Z jednej strony nie można przyznać 
wykonawcom czy organom orzekającym lub

kontrolującym przestrzeganie przepisów 
ustawy, uprawnienia do narzucania 
zamawiającym konkretnego określenia ich 
potrzeb oraz sposobu ich opisania czy 
zapewnienia ich realizacji w siwz …,



z drugiej strony należy również odmówić 
zamawiającym prawa do zupełnie dowolnego 
kształtowania wymagań siwz, które mogą 
prowadzić do nadmiernego ograniczenia 
konkurencji w stopniu ponad potrzeby 
zamawiającego wykraczającym.



Dla stwierdzenia takiego naruszenia (art. 29 
ust. 2) niezbędne jest zbadanie i ocena, co 
najmniej kilku okoliczności związanych z 
danym zamówieniem, w
szczególności takich jak kształt rynku, którego 
zamówienie dotyczy oraz skutki ograniczenia 
konkurencji dla ilości potencjalnych 
wykonawców mogących ubiegać się o uzyskanie 
zamówienia, i z drugiej strony waga potrzeb 
zamawiającego, których realizacji takie 
ograniczenie służy.



Zamawiający na rozprawie przyznał, iż nie jest 
mu znany żaden inny lek (immunoglobulina) 
dostępny na rynku, oprócz wskazywanego w 
odwołaniu preparatu KIOVIG, który 
odpowiadałby tak sformułowanemu opisowi 
przedmiotu zamówienia oraz przyznał, że 
intencją i potrzebą zamawiającego jest 
zakupienie w ramach postępowania właśnie 
tego preparatu (lub dokładnie takiego samego –
co jednak w warunkach danego rynku nie jest 
warte sensownego rozpatrywania).



Zbędne było prowadzenie jakiegokolwiek 
postępowania dowodowego na okoliczność 
stopnia ograniczenia konkurencji i jego 
skutków dla rynku objętego przedmiotem 
zamówienia – w tym przypadku ograniczenie 
tego typu w zakresie wymaganego produktu 
jest ewidentne, przyznane i właściwie pełne.



Natomiast dla oceny jego dopuszczalności 
koniczne stało się ustalenie i identyfikacja 
istnienia obiektywnych (uzasadnionych, 
realnych… etc.) potrzeb zamawiającego, które 
takie ograniczenie mogłyby z kolei uzasadnić 
czy wręcz podyktować.



Ocena wiarygodności w większości gołosłownych 
twierdzeń i wyjaśnień obu stron w przedmiocie 
przebiegu procesu leczenia różnymi preparatami 
immunoglobulinowymi i jego uwarunkowań, 
specyfiki stosowania różnych preparatów i ich 
wzajemnej równoważności czy zastępowalności 
oraz ich oparcia w zgromadzonym w sprawie 
materiale dowodowym, przy uwzględnieniu 
rozkładu ciężaru dowodu spoczywającego na 
stronie, która z danych twierdzeń wywodzi skutki 
prawne.



Zamawiający podkreślał konieczność zakupu 
preparatu KIOVIG jako uzasadnionego 
względami medycznymi, przede wszystkim 
niezbędnego dla kontynuacji leczenia danych 
pacjentów prowadzonego w jego klinikach, 

natomiast odwołujący wywodził pełną 
równoważność immunoglobulin obecnych na 
rynku i możliwość ich zamiennego stosowania 
bez żadnej szkody dla pacjentów.



Zamawiającym w tym przypadku jest 
wyspecjalizowana placówka medyczna, której 
potrzeby i ich zaspokojenie polegają na 
zapewnieniu realizacji jej statutowych celów, do 
których jak można przyjąć, należy obok 
prowadzenia badań naukowych i procesu 
dydaktycznego, przede wszystkim ratowanie 
życia i zdrowia ludzkiego.



Środkiem do zapewnienia powyższego jest między 
innymi zakup leków – w tym przypadku 
immunoglobulin, a więc leków, których skład, 
zastosowanie i działanie jest daleko bardziej 
skomplikowane i zaawansowane niż np. 
przysłowiowego kwasu acetylosalicylowego.

Inaczej więc oceniane i porównywane będą zakupy 
względnie prostych i powszechnie stosowanych 
leków (i ich wzajemna zastępowalność), którymi 
terapia nie jest szczególnie skomplikowana, a 
inaczej ocena możliwości wyboru (a więc i zakupu) 
leków bardziej zaawansowanych.



Potrzeby zamawiającego sprowadzają się więc 
do konieczności zakupu leków optymalnych dla 
prowadzonego procesu leczenia, czyli właściwie 
zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla 
życia i zdrowia pacjentów.



Tolerancja leczenia przez pacjenta, zarówno w 
czasie wlewu, jak i po jego zakończeniu, jest 
ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy 
wyborze konkretnej marki preparatu.



Piśmiennictwo sugeruje, że poszczególne 
preparaty mogą się istotnie różnić między sobą 
pod względem całkowitej częstości 
występowania reakcji niepożądanych.



Na marginesie można zaznaczyć, iż nie jest 
wykluczone, że lepsze rezultaty w zakresie 
gospodarności i racjonalności dokonywanych 
tego typu zakupów zamawiający mógłby 
uzyskać po negocjacjach z kilkoma 
pośrednikami i następnie zawarcia umowy w 
trybie z wolnej ręki, niż po przeprowadzeniu 
otwartego przetargu, gdzie producent 
zamawianego asortymentu z góry znając 
wszystkie uwarunkowania zamówienia, może 
zadecydować o wyniku postępowania.



 Złożenie oferty równoważnej
 wyrok KIO z 2010-09-29 KIO/UZP 1982/10 
 Na wykonawcy składającym ofertę równoważną ciąży obowiązek 

dowodowy. Obowiązkiem zamawiającego, na etapie 
konstruowania siwz, jest wyłącznie wskazanie, w jaki sposób 
będzie porównywał ofertę równoważną. Podanie przez 
zamawiającego tzw. parametrów równoważności ma zapobiegać 
arbitralności zamawiającego na etapie oceny ofert i umożliwić 
wykonawcom kontrolę nad decyzjami zamawiającego tak przy 
doborze parametrów równoważności, w celu zapewnienia 
rzeczywistej konkurencji, jak i na etapie badania ofert, aby oferta 
równoważna nie została przez zamawiającego niesłusznie 
wyeliminowana. Jeśli wykonawca świadomie i dobrowolnie z tej 
możliwości kontroli (w drodze zapytań do SIWZ, czy wniosków o 
modyfikację SIWZ) rezygnuje, to oznacza, że na etapie oceny 
może wyłącznie podjąć trud udowodnienia, że jego oferta jest 
ofertą równoważną. 






