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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa produktów leczniczych
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. nr sprawy: 8/2015

na potrzeby Powiatowego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.) Zamawiający informuję, iż w dniu 08.10.2015r. wpłynęły pytania do
postępowania na dostawę produktów leczniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp. z o. o. znak sprawy: 8/2015 o treści:
Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy:
1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa
umieszczone były w oddzielnej kopercie, nie spiętej z oferta co ułatwi Zamawiającemu
udostępnianie oferty innym Wykonawcom do wglądu (Część I siwz pkt. 14.12.4)?

Odp: Tak, wyraża zgodę.
2

Czy Zamawiający dopisze do §1 ust. 4 projektu umowy oraz do Części IV siwz zdanie: „Szpital
zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego sprzętu w granicach 20 % w stosunku do ilości
określonej w Formularzu cenowym.”?

Odp: Tak, Zamawiający wprowadzi powyższy zapis.
3

Czy Zamawiający wydłuży terminu dostawy dla części 41 (wapno sodowane) do 5 dni roboczych od
daty zamówienia. Wapno sodowane jest wyrobem medycznym a nie lekiem, nie służy do ratowania
życia więc nie ma konieczności dostarczania go w trybie ekspresowym. Dodatkowo posiada
indykator zużycia, co pozwala na złożenie zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odp: Tak, wyrażamy zgodę
4

Proszę o potwierdzenie, że przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto
pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany
stawki podatku VAT.

Odp: Zmiana taka jest podana w § 2 ust. 4 i 5. Potwierdzamy w związku z czym ust. 5 pkt. A
otrzymuje brzmienie: 5. Zastrzeżenie stałości cen brutto nie dotyczy sytuacji:
a

zmiany stawek celnych lub stawki podatku VAT,
b

obniżenia cen przez Wykonawcę.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie
cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej stawki podatku VAT .
5

Wnosimy o wykreślenie zapisów §7 ust. 3

Generalną zasadą jest że umowa o zamówienie publiczne jest wiążąca dla obu stron. Instytucja
odstąpienia od umowy jest osłabieniem podstawowej zasady prawa kontraktowego (pacta sunt
servanda - umów należy dotrzymywać) i powoduje rozluźnienie węzła obligacyjnego między stronami.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych przewiduje jeden wyjątek od tej reguły. Otóż z treści art. 145
ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, iż zamawiający może odstąpić od umowy "w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy".
6

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: „Zamawiający jest
zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności
świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia
dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.
Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca
2013 r.

Odp: Wyrażamy zgodę na powyższy zapis.

Ponadto zmienia się zapis § 6umowy na następujący :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.1 w przypadku zwłoki w terminie dostawy zamawianego towaru z przyczyn powstałych po stronie

Wykonawcy w wysokości:
a. 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy do trzeciego dnia zwłoki, ponad termin określony w § 3 ust.
1
b. 0,2% wartości brutt opóźnionej dostawy powyżej trzeciego dnia zwłoki, ponad termin określony w § 3
ust. 1.
Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pozycji 46, 47 i 48 posiadał w swoim składzie edetynian
sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się
produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?.
W dniu 09.10.2015 wpłynęły kolejne pytania:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie:6;22-24;26;27;30;51-53
produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami
zapewnia szczelność połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek
w znacznym stopniu zmiejszają kubaturę odpadów szpitalnych?
Odp: Tak, dopuszcza,
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 54 i 55 preparatu:
Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 1000 ml /500 ml typu pour bottle , jałowa, w
butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć
się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do
zastosowania dożylnego?
Odp: Tak, dopuszcza
W dniu 12.10.2015 wpłynęły kolejne pytania:
1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 35 produktu leczniczego Voluven 6% - 6%
Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszoego w NaCl 0,9% 500ml?
Odp: Tak, dopuszcza.
2Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 50 produktu leczniczego w opakowaniu
ampułka?
Odp: Tak, dopuszcza.
3Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 54,55 płynu do irygacji w opakowaniu butelka
zakręcana?
Odp: Tak, dopuszcza.
Dnia 15-10-12 się Wykonawca z następującymi zapytaniami :

1

Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pozycji 46, 47 i 48 posiadał w swoim składzie
edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych
wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości
do użycia wynosi 5 lat?.

Odp: Nie wymagam dopuszcza.
W dniu wpłynęły kolejne pytania o treści:
Wrocław, 12.10.2015 r Wykonawca zwrócił się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia
występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp.strz., tab. o przedł. uwal. – tabl. o zmodyf. uwal., tab. o przedł. uwal. – tabl. o kontr. uwal., tab. o
kontr. uwal. – tabl. o zmodyf. Uwal.,)?
Odp: Tak, dopuszcza.
2. Dotyczy poz. 36 Hydroxyzine. Czy ze względu na niedostępność preparatu Zamawiający dopuści
wycenę preparatu w dawce 2mg/ml?
Odp Tak, dopuszcza.
3. Proszę określić dawkę, jaką należy wycenić, dla pozycji 104 Rivaroxabanum – Xarelto.
Odp: Należy wycenić tabl'a 20 mg.

W dniu 09.10.2015r wpłynęły kolejne pytania o treści:

1. Czy Zamawiający w par. 2.6 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie
niższej”?
Odp: Tak, wyrażamy zgodę na powyższy zapis.
2. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.6 umowy? Konieczność asystowania przy odbiorze towaru
opóźnia wszystkie kolejne dostawy przewidziane na dany dzień.
Odp: Tak, wykreśla.
3. Czy Zamawiający w par. 9.2 dopisze „pod rygorem nieważności”? zakreślanie tej formy bez
rygoru nieważności nie ma żadnego znaczenia prawnego i rodzi ryzyko dla obu stron (zmiany w
formie ustnej/maila/faxu są dopuszczalne).
Odp: Tak, dopisuje się powyższy zapis do umowy.
4. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 10.2? procedury Wykonawcy nie uwzględniają formy
negocjacji przedprocesowych z udziałem ‘członków zarządu’. Tym bardziej, że zapis nie zawiera
wzmianki o długości takich negocjacji, co może prowadzić do wyłączenia drogi sądowej.
Odp: Tak, wykreśla się powyższy zapis z umowy.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 106 insuliny w postaci
jednorazowych wstrzykiwaczy Solostar?
Odp: Tak, dopuszcza.
Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych
075/744-90-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.

sporządziła: mgr Ewelina Wincza
z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr Wiktor Król

