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Bolesławiec, dnia 30 grudnia 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 12/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.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy
Do treści § 4 ust. 8 wzoru umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 4 ust. 8.
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy
Do § 4 ust.10 projektu umowy, zdanie pierwsze. Prosimy o zróżnicowanie zapisu dotyczącego załatwienia reklamacji
na reklamacje ilościowe mogące być realizowane zgodnie z umową w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, oraz
jakościowe w terminie późniejszym np. 7 dni od jej złożenia. Wskazujemy, że reklamacje jakościowe rozpatrywane
są najczęściej w oparciu o decyzję producenta leku. Procedura reklamacyjna wymaga zatem odbioru leku od
Zamawiającego i dostarczenia go do producenta. Również badanie zasadności reklamacji przez producenta nie
zawsze może odbyć się natychmiastowo.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 4 ust.10, który otrzymuje brzmienie: „Reklamacje
ilościowe Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia, a
reklamacje jakościowe Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 7 dni roboczych od ich zgłoszenia przez
Zamawiającego. Uzasadnione koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.”
Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in.
nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian
ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/
Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z § 6 ust.12
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
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Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 6 ust. 12. wzoru treści umowy.
Pyt. nr 4. Dotyczy projektu umowy
Do treści § 9 ust.2 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych
towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia
terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie
terminu ważności do 6 m-cy od daty dostawy.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 9 ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:
„ ust. 1. Ustala się termin przydatności do używania zamawianego asortymentu na okres wskazany przez producenta,
jednakże nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy, a w przypadku produktów do żywienia dojelitowego
z terminem ważności, nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu;
ust. 2. W przypadku dostarczenia partii asortymentu o terminie przydatności krótszym niż 8 miesięcy, Wykonawca
zobowiązuje się bezpłatnie wymienić na towar z dłuższym terminem przydatności. Na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na krótszy termin przydatności.”
Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy
Do treści §9 ust.2 projektu umowy. Prosimy o dopisanie warunku:".. w terminie 7 dni od daty dostawy".
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 9 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku dostarczenia partii asortymentu o terminie przydatności krótszym niż 8 miesięcy, Wykonawca
zobowiązuje się bezpłatnie wymienić na towar z dłuższym terminem przydatności. Wniosek Zamawiającego o
wymianę asortymentu na inny z właściwym terminem ważności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostawy
do siedziby Zamawiającego. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na krótszy termin
przydatności.”
Z poważaniem

