Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/127/2017

Bolesławiec, dnia 11 maja 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 5/leki/17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytania Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 29 poz. 1, 2.
Czy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z zapisów właściwego dla danego
produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5) ustawy
z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji o refundacji, Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny w
trakcie realizacji umowy poprzez faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę lub sprzedaż po niższej cenie ?
Wykonawca zamówienia publicznego zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału dystrybucyjnego
podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z zapisów właściwego dla
danego produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5)
ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji o refundacji, dopuszcza obniżenie
ceny w trakcie realizacji umowy poprzez faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę lub sprzedaż po niższej
cenie, pod warunkiem, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja
refundacyjna została wydana.
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