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Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy produktów leczniczych” – Zp/14/PN-13/17.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38
ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.
1.Pakiet nr 2, pozycje 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 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji refundacji, Zamawiający
dopuszcza obniżenie ceny w trakcie realizacji umowy poprzez faktury korygujące wystawiane
przez Wykonawcę lub sprzedaż po niższej cenie ? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
obniżenie ceny w trakcie realizacji umowy poprzez faktury korygujące wystawiane przez
Wykonawcę lub sprzedaż po niższej cenie.
2. Do §3 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z
treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
3. 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 zapisu z §4 ust.4
projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?
Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

4. Do treści §6 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 wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy
lub dopisanie do §6 ust.2 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z
krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego." Odp.
Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
5. Do §10 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
zakazu sprzedaży i cesji wierzytelności przez dodanie słów "... bez zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie
odmówić." ? Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.
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