
Lublin, dnia 3 września 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-38/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym  zapisów  SIWZ  na  dostawę  produktów
leczniczych, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie l
§2 ust. l pkt. 4) Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy
do 48 godzin ograniczając bieg terminu do dni roboczych?
Pytanie 4
§ 2 ust. l Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia umowy o
następujący zwrot: „JeŜeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami
wskazanymi w § 2 ust. 1 pkt. 3) dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”?
ODP. na pytania 1 i 4: Tak, zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy do 48
godzin  ograniczając  bieg  terminu  do  dni  roboczych  oraz uzupełnienie  postanowienia
umowy o następujący zwrot: „JeŜeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza
godzinami  wskazanymi  w  §  2  ust.  1  pkt.  3)  dostawa  nastąpi  w  pierwszym dniu  roboczym po
wyznaczonym terminie.

Jednocześnie Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust 4a pkt 1ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega §2 ust. l otrzymuje brzmienie:
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  towary  będące  przedmiotem  umowy  do  siedziby
Zamawiającego  w  Lublinie  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  formie  cyklicznych  dostaw  
na następujących warunkach:

1) we własnym zakresie i na swój koszt,
2) w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego,
3) w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 14:00,
4)  w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym,
jeŜeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę lub poza godzinami wskazanymi w § 2
ust. 1 pkt. 3) dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
5) w wypadkach określonych przez Zamawiającego jako nagłych, w związku ze stanem zdrowia
pacjentów Wykonawca dokona dostawy nie później  niŜ  w ciągu 4 godzin od chwili  złoŜenia
zamówienia, przy czym dopuszcza się złoŜenie zamówienia drogą telefoniczną.

Pytanie 2
§2 ust. l pkt. 5) Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy dla
zamówień „na ratunek" do 24 godzin? Wykonawca mający siedzibę w innej miejscowości niŜ
Zamawiający nie moŜe podjąć się  dostarczania  takiego  zamówienia w przeciągu  4  godzin.
Takie  postanowienie  ogranicza  moŜliwość  dochowania   terminów jedynie  do lokalnych
dostawców co  raŜąco narusza art.  7  ust.   l   ustawy prawo zamówień publicznych.
ODP.:  Zmawiający  nie  wyraŜa  zgody  na  zmianę  zapisów  SIWZ,  poniewaŜ  w  sytuacjach
zagraŜających Ŝyciu  pacjentów Zamawiający jest  zobowiązany udzielić  niezbędnej  pomocy i
podać określone leki bez zbędnej zwłoki. 



Pytanie 3
§  2  ust.  l  pkt.  5)  Umowy  -  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  obowiązku
potwierdzania faxem zamówień  składanych telefonicznie?  Dostarczenie   towaru  niezgodnie z
zamówieniem  pociąga  za   sobą  negatywne  konsekwencje  dla  wykonawcy.   Obowiązek
potwierdzania zamówień  faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.
ODP.: Zmawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5
§  4  ust.   6 Umowy -  czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na usunięcie tego postanowienia,
ewentualnie na uzupełnienie o następujące sformułowanie:  „przy czym Zamawiający nie moŜe
odmówić  zgody bez  uzasadnionej  przyczyny"?  Zwracamy  uwagę,  Ŝe  dokonując  dostawy  i
odraczając termin płatności  wykonawca w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego.  W
przypadku  nie  zrealizowania  przez  Zamawiającego  jego  zobowiązań  w  zakresie  zapłaty
wykonawca powinien  mieć  prawo  do  odzyskania  naleŜnego mu  wynagrodzenia  m.in.  przez
przeniesienie   wierzytelności   na   osobę   trzecią.   Wskazane   postanowienie   ogranicza   w
praktyce   prawa wykonawcy do dochodzenia swoich naleŜności wyłącznie na drodze sądowej.
ODP.: Zmawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6
§5  ust.  l  Umowy  -  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłuŜenie  terminu  do  wymiany
wadliwego towaru i uzupełnienia braków do 3 dni ograniczając jednocześnie jego bieg do dni
roboczych?
ODP.: Zmawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7
§9  ust.  2  pkt.  1 - 4  Umowy  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  wysokości  kary
umownej  z  na  0,5%  wartości  niedostarczonej  partii  towaru  za  kaŜdy  dzień  opóźnienia,
liczonej od wartości opóźnionej dostawy? Kara za nieterminowe dostarczenie towaru powinna
być uzaleŜniona od jego wartości. Umowa nie przewiduje minimalnego poziomu pojedynczej
partii  zakupu  co  daje  Zamawiającemu  moŜliwość  realizacji  zamówień  cząstkowych  na
dowolnym poziomie.  Wysokość  kary za l  dzień  opóźnienia w dostawie moŜe spowodować
absurdalną  sytuację,  kiedy wysokość  kary kilkukrotnie przekroczy wartość  niedostarczonego
towaru.
W  trakcie  12  miesięcznego  okresu  obowiązywania  umowy  mogą  nastąpić  róŜne
nieprzewidziane  sytuacje  mogące  mieć  wpływ  na  brak  moŜliwości  dostarczenia  leku  w
terminie (problemy produkcyjne, transportowe  itp.) nie wynikające ze złej woli Wykonawcy.
Dlatego teŜ bardzo prosimy o ustalenie wysokości kary umownej  proporcjonalnie do wartości
zamówienia.
ODP.:Zmawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie 8
§ 9 ust.  2  pkt.  5)  Umowy -  czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na wskazanie jako podstawy do
ustalenia wysokości kary umownej wartości niezrealizowanej części Umowy?
ODP.: Zmawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 9
§ 10 ust. l pkt. 1) Umowy - czy Zamawiający potwierdza, Ŝe w przypadku zmiany stawki
podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie
niezmieniona?
ODP.:Tak, w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  zmianie  ulegnie  cena  brutto,
uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona.



Pytanie 10
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Zestawie  nr  l  poz.  2  -  leku
Enoxaparinum natricum 60mg/0,6ml w  opakowaniu  zawierającym  10 amp-strzyk.? JeŜeli
Zamawiający  wyrazi  zgodę,  czy  ilość wymaganych opakowań naleŜy przeliczyć ?
ODP.: NaleŜy zaoferować Enoxaparinum natricum 60mg/0,6ml w opakowaniu zawierającym
10 amp-strzyk. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2/1.

Pytanie 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zestawie nr 12 poz. 2 - leku Amiodaronum
tabl. 200mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek JeŜeli Zamawiający wyrazi zgodę, czy
ilość wymaganych opakowań naleŜy przeliczyć ?
ODP.: Zamawiający  wyraŜa  zgodę  na  zaoferowanie  w  Zestawie  nr  12  poz.  2  -  leku
Amiodaronum tabl.  200mg w  opakowaniu  zawierającym  30  tabletek,  ilość  wymaganych
opakowań naleŜy przeliczyć, zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zestawu nr 99 poz. nr 2 — Teicoplaninum
400mg x l fioł. - do oddzielnego pakietu, w celu zaoferowania bardziej korzystnych cen?
ODP.: Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 13
Czy Zamawiający wymaga aby preparat Natrii valproas w Zestawie nr 124 poz. l i 2 posiadał
wskazania do stosowania zarówno w padaczce, jak i w psychiatrii ?
ODP.:  Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany w Zestawie nr 124 poz. l  i 2    preparat
Natrii valproas posiadał wskazania do stosowania zarówno w padaczce, jak i w psychiatrii.


