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Nr sprawy : 3/ZP/2017 

Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę leków do szpitala ZOZ w Białej . 

Pytanie  1: 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.5? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są 

przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia 

powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w 

stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z 

rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź 1 : 

Zamawiający nie wykreśli zapisu par.1 pkt.5, gdyż musi mieć możliwość kupowania leków 

równoważnych, inaczej nie zabezpieczyłby procesu leczenia w szpitalu. 

Zgodnie z tym zapisem w przypadku braku na rynku zamawianego leku, Wykonawca jeśli nie ma 

możliwości dostarczenia Zamawiającemu leku równoważnego może wykluczyć dany produkt z umowy. 

Par.1 pkt.5 mówi: „...W sytuacji wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i 

braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej, Wykonawca może dostarczyć 

Zamawiającemu lek w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączyć produkt z umowy”. 

Pytanie  2: 

Czy Zamawiający w par. 3.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 

36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki 

muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami 

komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.  

Odpowiedź 2 : 

Zamawiający w par. 3.2. nie  usunie możliwości składania zamówień w formie telefonicznej. 

Oprócz składania zamówień w w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego, które to formy 

są obowiązkowe, Zamawiający korzysta w kontaktach z niektórymi dostawcami  także z dodatkowej formy 

telefonicznej. 

Pytanie  3: 

Czy w świetle treści par. 3.3 Zamawiający dopuszcza, aby jedynym dowodem dostawy była faktura VAT 

dostarczana wraz z dostawą? 

Odpowiedź 3  : 

Zamawiający dopuszcza, aby jedynym dowodem dostawy była faktura VAT dostarczana wraz z dostawą. 

Pytanie  4: 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.2 z 10% do wartości max. 5%? 

Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź 4  : 

Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.2 z 10% do wartości max. 5%. 
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