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                                                    Poznań, dnia  02.02.2017r 

             Dz. Z. P. 71 / 23/17                                                       

                    

    Uczestnicy  postępowania   

                prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach   wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  produktów 

leczniczych opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w  dniu  11. 01. 2017 r.    

pod  numerem  2017/ S 007 - 009836.                                                     

                 

       WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu    

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na  

podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze. zm.) 

wyjaśniam:  

Pytanie  nr  1  z  dnia  26.01.2017r   
 
1.  Do §8 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy poprzez zapis o ewentualnej karze za 

opóźnienie w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia? 

      Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 

 

2.  Do §8 ust.1 ppkt b) i c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od umowy 

w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

      Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 

 

3.  Do treści §11 ust.4 pkt a) 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 §11 ust.4 pkt a) 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 zapisu umowy. 

 

4.  Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w 

cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 

rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §§12 ust.3 pkt 3.3 

projektu umowy)? 

      Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 

 
 

Pytanie  nr 2   z  dnia 27.01.2017r   
 

1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na 

zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabletki = tabletki drażowane/ tabletki powlekane/  kapsułki / kapsułki twarde i 

odwrotnie, a także tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o zmodyfikowanym uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty 

korzystniejszej ekonomicznie. 

               Odp:   Zgodnie  z  SIWZ 
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2. 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 w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i odwrotnie? 

   Odp:   Zgodnie  z  SIWZ 

3. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku 

równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać 

go wcale? 

        Odp: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz  uwagę o jego braku. 

     4.  Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana 

przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty 

atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do 

dwóch miejsc po przecinku)? 

         Odp:   Zgodnie  z  SIWZ 

      5. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań   

posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone 

w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

         Odp: Zgodnie  z  SIWZ   i konstrukcją  formularza asortymentowo-cenowego . Wyliczeń należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku. 

 

   6. Dotyczy części nr 9 , 17 i 15 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za mg , ml w zaokrągleniu do czterech miejsc po 

przecinku? Prośbę motywujemy problemem w przeliczaniu ceny jednostkowej na mg , ml z opakowania handlowego do drugiego miejsca po 

przecinku.  

          Odp:  Nie,  zamawiający wymaga  podania  ceny jednost. do dwóch miejsc po przecinku. 

 

     7. Dotyczy Części nr 2 poz. 6 – w podanej wielkości op. jest lek na jednorazowe dopuszczenie przez MZ . Czy Zamawiający dopuszcza do wyceny 

lek na jednorazowe dopuszczenie przez MZ. 

 Odp; Tak 

    8.  Dotyczy Części nr 2 poz. 11 – w podanej wielkości op. jest lek na jednorazowe dopuszczenie przez MZ . Czy Zamawiający dopuszcza do wyceny    

lek na jednorazowe dopuszczenie przez MZ. 

Odp; Tak 

         

         9. Dotyczy Część nr 32 poz. 2 – czy można wycenić op. x 1 szt w ilości 60 op? 

 

Odp; Tak 

 
 

Pytanie  nr  3   z  dnia 30.01.2017r   
 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:  

 

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących 

przypadkach i wysokości:  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących 

przypadkach i wysokości: 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej 

partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia, 

      Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 
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b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, 

      Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 
 

c.  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy określonej w §4 ust. 1, 

           Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 
 

d.  za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich 

przedstawienia w wysokości 100,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty. 

          Odp:  Zamawiający nie zmienia zapisu umowy. 

 

 

        Z     poważaniem: 

         z-ca dyrektora ds. Technicznych 

        inż. Czesław Walkowiak 

 

 

 

 


