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Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę leków do szpitala ZOZ w Białej
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Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla szpitala ZOZ w Białej.

ZAPYTANIE
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę leków 
Nr Sprawy: 1/ZP/2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania:

Pytanie 1:
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 pkt.5 par.1z Umowy. Punkt ten mówi że : „W przypadku braku na rynku
zamawianego leku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lek równoważny w
cenie określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. 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:
2. Czy Zamawiający dopisze w par. 2.6, że stawka VAT może ulec zmianie także w pierwszych

12 miesiącach obowiązywania umowy?
Odpowiedź 2:

Zgodnie z par.2 pkt.6 Umowy, Zamawiający zakłada, że stawka VAT może ulec zmianie od
początku  obowiązywania  umowy  czyli  już  od  pierwszego  miesiąca,  jeżeli  zaistnieje  taka
konieczność. (Pkt 6 brzmi: „W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulega kwota podatku
VAT i cena brutto, cena netto pozostaje niezmienna”). 
Natomiast zgodnie ze specyfikacją Umowa zostanie podpisana tylko  na okres 12 miesięcy (lub
do czasu osiągnięcia wartości brutto zamówienia), nie ma więc potrzeby wprowadzać zmian w
punkcie 6 par.2.

Pytanie 3:
3. Czy  Zamawiający  w  par.  3.2.  usunie  możliwość  składania  zamówień  w  formie

telefonicznej?  Zgodnie  z  art.  36  z  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 3:
Zamawiający  zmieni  zapis  w  punkcie  2  par.3  następująco:  „Szczegółowe  terminy  dostaw
przedmiotu umowy oraz ich asortyment będą podawane przez Zamawiającego w formie pisemnego
lub pisemnego i/lub  telefonicznego zamówienia  i  realizowane w terminie  2 dni roboczych od
chwili zgłoszenia zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3.

Pytanie 4:
4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany w pakiecie nr 3 poz. 1-3 przez Wykonawcę lek
posiadał  własne,  udokumentowane  badania  kliniczne  potwierdzające  skuteczność  i
bezpieczeństwo  jego  stosowania,  w  tym  publikacje  dotyczące  stosowania  u  pacjentów  o
wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia)  oraz zabiegowych ( chirurgia )?
Odpowiedź 4:
Zamawiający wymaga aby zaoferowany w pakiecie nr 3 poz. 1-3 przez Wykonawcę lek posiadał
własne, udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i   bezpieczeństwo jego
stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych
(interna, kardiologia).

Pytanie 5:
5.Czy  Zamawiający  dopuszcza  ,  aby  zaoferowany  lek  w  pakiecie  nr  3  poz.  1-3  był  objęty
obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wymaga , aby zaoferowany lek w pakiecie nr 3 poz. 1-3 był objęty obowiązkiem
dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii.

Z poważaniem
Anna Kurianowicz

Biała, 06.03.2019r.
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