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Nasz znak : ZP.271- 217.22/2016                                      Kraków, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę leków  w ramach programów lekowych”
(ZP 22/2016) 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  2015  r.  poz.  2164  ze  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 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 zapisu §3 ust.1,2 projektu umowy)? 
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

2. Pytanie
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
zapisów z  §3 ust.2 i 3 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów
w umowie?
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

 
3. Pytanie
Do treści §8 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 następującej treści: "..., dostawy produktów z 
krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i 
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
Odpowiedź:
Projekt umowy pozostaje bez zmian.
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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: 
Projekt umowy pozostaje bez zmian.

5. Pytanie dotyczy pakietu nr 5 (Etanercept)

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany w pakiecie nr 5 produkt leczniczy posiadał na dzień składania ofert zare-
jestrowane na terenie UE i objęte pozytywną decyzją refundacyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazania 
do leczenia Łuszczycowego Zapalenia Stawów (ŁZS) oraz Łuszczycy Plackowatej u Dorosłych i Dzieci od 6. roku 
życia?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga.

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

ZATWIERDZIŁ:
lek. med. K. Bartoszewski

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


