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Bolesławiec, dnia 22 lipca 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 5/leki/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 2
Czy Zamawiający w par. 1.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust.
4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być
składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji
elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią w/w zapisu umowy, zamówienia telefoniczne są niezwłocznie
potwierdzane w formie faksu, a więc są dopuszczone tylko celem przyspieszenia realizacji zamówień. Zamawiający
jednocześnie informuje, że dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Poszczególne dostawy następować będą na podstawie telefonicznych, pisemnych lub elektronicznych (e-mail)
zamówień, składanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamówienia złożone telefonicznie, będą
niezwłocznie potwierdzane faxem i zostaną wysłane pocztą.”

Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 10
Czy Zamawiający w par. 4.10. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy
kurierskiej dostarczającej leki.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 4 ust. 10, który otrzymuje brzmienie:
„Reklamacje jakościowe i ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 5 dni
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roboczych od ich zgłoszenia. W przypadku reklamacji jakościowej wymagającej przeprowadzenia badań
laboratoryjnych, Wykonawca rozpatrzy je w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
Uzasadnione koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.”
Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 6
Czy Zamawiający w par. 6.6. wykreśli obowiązek sygnowana faktury nr zamówienia? Program księgowy posiadany
przez Wykonawcę nie pozwala na umieszczenie powyższych informacji na fakturze co powoduje, że Wykonawca
zobowiązany jest dopisywać je odręcznie.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 6 ust. 6
Pyt. nr 4. Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 14
Czy Zamawiający dopisze w par. 6.14 na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma
zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w §6 ust. 14, który otrzymuje brzmienie: „Dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 13 wymagać będzie załączenia
odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistnienie podstawy prawnej do dokonania waloryzacji umowy.
Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany
jest po cenie niższej.”
Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy § 9 ust. 4 i § 9 ust. 5
Czy Zamawiający wykreśli par. 9.4. i 9.5.? Pomyłka asortymentowa jest wadą ilościową zamówienia rozpatrywaną
w procedurze reklamacji, o której mowa w par. 4.10. Regulowanie tej samej materii w dwóch różnych przepisach
umowy może utrudnić jej wykonanie.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 4 i 5 w § 9 wzoru treści umowy.
Pyt. nr 6. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1a
Czy Zamawiający w par. 10.1.a. ujednolici wysokość kary umownej do wartości 0,5% niezależnie od czasu trwania
zwłoki?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 10 ust. 1a
Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1b
Czy Zamawiający w par. 10.1.b. ujednolici wysokość kary umownej do wartości 0,5% niezależnie od czasu trwania
zwłoki?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 10 ust. 1b
Pyt. nr 8. Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 6
Czy Zamawiający w par. 11.6. dopisze na końcu frazę: „Okoliczność ta nie upoważnia Zamawiającego do naliczenia
kar umowny przewidzianych w umowie.”?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 11 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Ponadto,
przypadku opisanym w ust. 5 w sytuacji braku możliwości zaoferowania przez Wykonawcę równoważnego produktu
leczniczego znajdującego się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zawieszenia lub zaprzestania realizacji umowy w zakresie zakupu produktu leczniczego nie znajdującego
się w w/w Obwieszczeniu. Okoliczność ta nie upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umowny przewidzianych
w umowie.”

Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 18.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 18 insuliny w postaci wstrzykiwaczy typu
Solostar?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 7 z poz. 18 insuliny w postaci wstrzykiwaczy
typu Solostar.
Z poważaniem

