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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków w ramach programów lekowych”
(ZP 2/2015) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestnika postępowania. 

1. Pytanie 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej ( bo np. będzie to groziło rażącą 
strata 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 
zapisu §3 ust. 1 projektu umowy)?
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

2. Pytanie - do  § 11 ust. 4 projektu umowy.
Prosimy  o  zróżnicowanie  zapisu  dotyczącego  załatwienia  reklamacji  na  reklamacje  ilościowe
mogące być realizowane zgodnie z umową w ciągu 3 dni roboczych, 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:
§ 11 ust. 4 projektu umowy załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące leki  lub leki wolne od 
wad w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę, z wyjątkiem 
reklamacji jakościowych, które  Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć i dostarczyć leki wolne od wad 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Odbiorcę.”

3. Pytanie
Prosimy o rozszerzenie zapisu § 12 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy poprzez zapis wskazujący 
jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia:
„... w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia częściowego za 
każdy dzień zwłoki...”. Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia 
(np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.
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Odpowiedź:
§  12  ust.  2  pkt.  2)  projektu  umowy   załącznik  nr  4  do  SIWZ  otrzymuje  brzmienie:
„w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części zamawianej partii leków za każdy dzień
zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6 ust. 2”

4. Pytanie - do § 16 ust. 2 projektu umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze informacji o 
zakazie cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają
się wiążące.

Z poważaniem,
dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala
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