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Świecie, dnia 26 stycznia 2015 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
dotyczy przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ LEKÓW RÓŻNYCH (10 POZYCJI)

oznaczenie sprawy ZP-PN-lI APTEKA/ 2015

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późno zm.)
zawiadamia, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
"l. 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. l lin
jinel Ustawy PZp, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z §4 ust.3
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?"
Odpowiedź: Zamawiająej« NIE odstępuje od zapisu §4 ust.3 umowy (praktykowane faktyczne zmiany
ilościowe zamawianych leków nie są zmianami istotnymi, o których mowa wart. 144 ustawy).

Pytanie 2
,,2. Prosimy o wykreslenie.z SIWZ rozdz. 18 pkt 18.1 ppkt 3) kryteria wyboru i zasady dokonywania oceny ofert
oraz z projektu umowy treści §5 ust.3 jako niezgodnej z zasadami określonymi przez Prawo farmaceutyczne.
Zwrot prawidłowo zamówionego towaru, nie posiadającego wad jakościowych, nie jest możliwy. To Zamawiający
musi oszacować swoje potrzeby i na ich podstawie dokonać zakupu produktów niezbędnych do prowadzenia
statutowej działalności. Zakup produktów farmaceutycznych i ich przechowywanie bez konieczności
niezwłocznego zużycia jest niecelowy i wykonawcy zamówienia publicznego nie mogą za takie postępowanie
Zamawiającego ponosić odpowiedzialności. Ponadto wykonawcy, czyli podmioty prowadzące hurtowy obrót
lekami, nie mogą przyjąć a następnie przekazać do redystrybucji produktów farmaceutycznych przechowywanych
w warunkach nad którymi nie posiadają kontroli, a w związku z tym nie mają gwarancji prawidłowości
przechowywania produktów przeznaczonych do rotacji. "
Odpowiedź: Zamawiający NIE wykreśla z SIWZ punktu 18.1 ppkt 3) oraz z projektu umowy treści §5
ust.3. Wg wiedzy zamawiającego Prawo farmaceutyczne nie zabrania zwrotu leków nie posiadających wad
jakościowych do hurtowni farmaceutycznej przez aptekę.

Pytanie 3
,,3. Pytanie do §7 ust.3 projektu umowy. Jak Zamawiający zamierza egzekwować stałość upustu dotyczącego
ceny urzędowej w całym okresie obowiązywania umowy przetargowej? Wskazujemy, że w związku z taką
konstrukcją cenową mogą wystąpić problemy w trakcie realizacji umowy przetargowej. W niektórych
przypadkach zaoferowana cena przetargowa nie wynika bowiem tylko z faktu obniżenia marży, co można nazwać
upustem lub rabatem, ale jest skutkiem specjalnej ceny zaoferowanej na czas trwania umowy przetargowej przez
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producenta leku. Producent bowiem nie gwarantuje do przetargu stałego upustu a wyłącznie stałą cenę. Ta cena
przez cały okres obowiązywania umowy będzie np. znacznie niższa niż cena urzędowa ale ze względu na różnicę
cen w kolejnych Obwieszczeniach Ministra Zdrowia dot. cen refundowanych, poziom upustu nie będzie mógł być
stały tj. utrzymany na jednym poziomie (może być wyższy lub niższy w zależności od kształtowania się cen z
Obwieszczenia). Nadmieniamy, że dotyczy to takich produktów, które mogłyby być zaoferowane do przetargu z
ceną o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent niższą od ceny urzędowej.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje zapis dotyczący stałości rabatów poprzez wprowadzenie
dodatkowego zapisu np. "...stałość rabatu nie będzie egzekwowana w przypadku kiedy oferowana cena jest niższa
od aktualnie obowiązującej ceny urzędowej". "
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4
,,4. Prosimy o wykreślenie z przyszłej umowy przetargowej zapisu w §7 ust.4 mówiącego, iż zmiany cen
urzędowych oraz zmiany cen spowodowane zmianą stawek podatkowych nie mogą być wyższe od
wskaźnika inflacji. Zwłaszcza zmiany cen urzędowych są nieprzewidywalne, a ich wysokość może
przekraczać wysokość wskaźnika inflacji."
Odpowiedź: §7 ust. 4 zostaje wykreślony z projektu umowy.

Pytanie 5
,,5. Do §7 ust. 7 projektu umowy prosimy o dodanie:" ....pod warunkiem, że nowy/tańszy generyk znajduje się w
ofercie wykonawcy"."
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6
,,6. 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 Ujlkonawcy),
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 §7 ust.8 i ust 9 projektu umowy)?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7
,,7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.l ppkt a) poprzez zapis o ewentualnej
karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu
umowy?"
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie 8
,,8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.I ppkt b) poprzez zapis o naliczaniu
ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 0,3% wartości brutto niedostarczonego
przedmiotu zamćwienia zakażdy dzienzwłoki?"
Odpowiedź: Ni~.· ..
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