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Wałbrzych, 17.09.2018 r.
DZPZ-530-Zp/70/PN-61/18

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych
– Zp/70/PN-61/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym post
postępowaniu.
powaniu.
Pytania, dot. projektu umowy
Do §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą
wynikaj
z treści
tre ci art.
552 k.c.: "... z wył
wyłączeniem
czeniem powołania si
się przez Wykonawcę
Wykonawc na okoliczności,
okoliczno ci, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowi
obowiązującego
zuj cego uprawniają
uprawniaj Sprzedaj
Sprzedającego
cego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu." Odp. Zamawiający
Zamawiaj
nie zmienia projektu umowy.
Do tre
treści
ci §3 ust.4 projektu umowy. Prosimy o wykre
wykreślenie
lenie zapisu w części dotyczącej
dotycz cej naliczenia kary
przez Zamawiaj
Zamawiającego
cego dodatkowej kary za opó
opóźnienie
nienie w dostawie, gdyż
gdy wcześniejsza
wcze niejsza cześć tego
zapisu przy dokonaniu zakupu zastępczego
zast pczego zobowi
zobowiązują
zuj ju
już Zamawiaj
Zamawiającego
cego do pokrycia różnicy
ró nicy w
cenie pomi
pomiędzy
dzy cen
ceną wynikaj
wynikającą z umowy, a ceną
cen jaką
jak zapłaci Zamawiający
Zamawiaj cy u innego wykonawcy.
Odp. Zamawiaj
Zamawiający
cy nie zmienia projektu umowy.
Zamawiaj cy zastrzega sobie możliwość zmian ilo
Zamawiający
ilościowych
ciowych przedmiotu umowy, ale nie określił
okre lił ich
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno
okolicznościach
ciach zmiana mogłaby mieć
mie miejsce, nie wskazał w
żaden
aden sposób granic zmian ilościowych
ilo ciowych odno
odnośnie
nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2,
w związku z art. 144 ust. 1-1b,
1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak okre
określenia
lenia warunków zmiany umowy bbędzie
dzie
przesądzać
przes
dza o nieważności
niewa no ci zapisów z §4 ust.4 umowy. Czy z zwi
związku
zku z tym, Zamawiaj
Zamawiający
cy odst
odstąpi
pi od
tych zapisów w umowie? Odp. Zamawiający
Zamawiaj cy nie zmienia projektu umowy.
Do treści §6 ust.2
st.2 projektu umowy. Skoro Zamawiaj
Zamawiający
cy przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z
bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczno
konieczności
ci dłuższego
dłu szego przechowywania
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek dłuższego
dłu szego niż
jeden rok okresu wa
ważności
no ci zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, żee zgodnie z Prawem
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu wa
ważności
no ci są
s pełnowartościowe
pełnowarto ciowe i
dopuszczone do obrotu. W zwi
związku
zku z powyższym
powy szym prosimy o skrócenie wymaganego
wyma
terminu
ważności
wa
no ci przynajmniej do 6 m
m-cy
cy od daty dostawy lub dopisanie do §6 ust.2 projektu umowy
następującej
nast
puj cej treści:
tre ci: "..., dostawy produktów z krótszym terminem wa
ważności
no ci mogą
mog by
być dopuszczone w
wyjątkowych
wyj
tkowych sytuacjach i każdorazowo zgod
zgodę na nie musi wyrazi
wyrazić upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego." Odp. Zamawiający
Zamawiaj cy nie zmienia projektu umowy.
Do §8 ust.1 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiaj
Zamawiający
cy wyrazi zgodę
zgod na zmian
zmianę zapisu w części
dotyczącej
dotycz
cej kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej part
partii
ii towaru w trybie "na
ratunek" poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysoko
wysokości
ci 0,05% wartości
warto ci nie dostarczonej w
terminie części przedmiotu zamówienia za każdą
ka
godzinę
godzin opóźnienia?
opó nienia? Odp. Zamawiający
Zamawiaj cy nie
zmienia projektu umowy.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309
309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat
faks
centrala

74 64 89 600
74 64 89 746
74 64 89 742

ISO 9001

Do §10 projektu umowy. Czy Zamawiający
Zamawiaj cy wyrazi zgod
zgodę na zmian
zmianę zapisu dotyczącego
dotycz cego zakazu
sprzedażyy i cesji wierzytelno
sprzeda
wierzytelności
ci przez dodanie słów "... bez zgody Zamawiającego,
Zamawiaj cego, wyra
wyrażonej
onej na
piśmie,
pi
mie, przy czym zgody takiej Zamawiaj
Zamawiający
cy nie mo
możee bezpodstawnie odmówi
odmówić."
." ? Odp.
Zamawiający nie zmienia
enia projektu umowy.
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