SzWNr2–ZP/250/33/14/159

Rzeszów, 2014.05.27

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy antybiotyków.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U.
z 2013 r. poz 907 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1.
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Załącznika nr 2/22 pozycji nr 2 do oddzielnego
załącznika co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców?
2) § l Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie na zakończenie
sformułowania „ oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy poniżej''?
3) § 2 ust.l Umowy —czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po słowach „
niniejszej umowy" sformułowania „na dzień jej zawarcia"?
4) § 2 ust.5 Umowy —czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie na
zakończenie sformułowania „ zmiany te następować będą z dniem wejścia w życie stosownych przepisów
prawa, bez obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy " ?
5) § 2 ust.6 Umowy —czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie po słowie ,,nowych” sformułowania
,,maksymalnych”?
6) § 2 ust.7 Umowy —czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez(a) zastąpienie słów :
„ na niższe niż" sformułowaniem „na inne niż", (b) zastąpienie słowa : „ niższe " sformułowaniem „ inne ",
(c) zastąpienie słowa : „ obniżone " sformułowaniem „zmienione " (d) dodanie na zakończenie
sformułowania „bez obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy"?
7) § 2 ust.9 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?
8) § 2 ust.10 Umowy— czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji poprzez: (a)wykreślenie
sformułowania „ zmiany umowy w postaci aneksu ze skutkiem od"? (b) dopisanie sformułowania „Zmiany, o
których mowa w zdaniu pierwszym nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy.'?.
9) § 3 ust.5 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia sformułowania „załatwić" i
zastąpić je sformułowaniem „rozpatrzyć" ?
10) § 3 ust.6 Umowy— czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) zastąpienia sformułowania „nie
załatwienia" sformułowaniem „nie rozpatrzenia"?
11) § 3 ust.6 pkt.2) Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia, jako
zbyt restrykcyjnego, a także (w konsekwencji) ostatniego zdania tego ustępu?
12) § 4 ust.1 Umowy — czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez (a) skrocenie
terminu zapłaty do 30 dni (w miejsce 60 dni), (b) wykreślenie zdania „Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania od Wykonawcy dostarczania faktur w wersji elektronicznej w każdym czasie trwania umowy w
formacie wymaganym przez dany Szpital.”?
13) § 4 ust.2 Umowy — czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania:
„Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą dnia
15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane
tą ustawą?
14) § ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia, jako niezgodnego
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (zarówno kc., jak i ustawy z dnia 15.04.2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz 654) ?Ponadto zastrzeżenie kary umownej20% w stosunku do
wartości umowy – jest nie do zaakceptowania!
15) § 5 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?
16) § 5 ust.3 Umowy —czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po słowie
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„wartości" sformułowania „niewykonanej części"'?
UWAGA — funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna
restrykcyjność! Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany — i to zarówno jak chodzi
o wskazanie procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art.484 §2 kc.
daje wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w
znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane).
17) § 5 ust.6 Umowy -czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zastąpienie
sformułowania „14 dni" sformułowaniem „28 dni"?
18) § 9 Umowy — czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by dodać
sformułowanie: „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych niniejsi umowa, w tym postanowieniem § 2 ust. 10
powyżej oraz §11 ust.2 poniżej-'?
19) § 11 ust. 1 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) wykreślenia sformułowania „lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego"- jako niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi w
tym kc. oraz pzp. (jest powtórzeniem zmienionego — uchylonego przepisu pzp.) (b) dopisania po słowach
„w terminie określonym w §3 ust. 1 " sformułowania „o ile przekroczenie terminu umownego będzie dłuższe
niż 36 godzin'?
20) § 11 ust.2 Umowy— czy Zamawiający dopuszcza możliwość: dodania kolejnego podpunktu –
oznaczonego lit. c) w brzmieniu: „ przypadki określone §2 ust.10 powyżej"?
Odpowiedź: Pyt 1 - 20 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

2.
Pyt. 1 pakiet 18 poz.:1,2. Piperacillin + Tazobactam

Czy Zamawiający wymaga, aby w pak 18 poz.: 1 i 2 lek posiadał możliwość podania w skojarzeniu
z antybiotykamoi aminoglikozydowymi i możliwość rozpuszczania i rozcieńczania za pomocą
Solutio Ringera?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

3.
Pyt. 1 pakiet 18 poz.:1,2. Piperacillin + Tazobactam

Czy Zamawiający wymaga, aby w pak 18 poz.: 1 i 2 lek posiadał możliwość podania w skojarzeniu
z antybiotykamoi aminoglikozydowymi i możliwość rozpuszczania i rozcieńczania za pomocą
Solutio Ringera?
Pyt.2 pakiet 25 poz. 1 Linezolid
Czy zamawiający w pakiecie 25 wymaga leku referencyjnego popartego własnymi badaniami klinicznymi,
który umożliwia jako jedyny w szpitalu, przejścia z leczenia formą do infuzji na formę doustną, a także
zachowania zgodności farmaceutycznej?
Odpowiedź:Pyt 1 i 2 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

4.
Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 1 (Meropenem 0,5g inj.) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu
meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

5.
1. Prosimy o wyjaśnienia kto będzie płatnikiem w odniesieniu do zamawianych i dostarczanych towarów
będących przedmiotem zamówienia. Czy faktury mają być wystawiane na poszczególnych Zamawiających?
2. Do treści §4 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów "przy czym zgody takiej Zamawiający nie
może bezpodstawnie odmówić.".
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3. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu §4 ust.3 jako niezgodnego z normami współżycia
społecznego i będącego nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego a co za tym idzie nie zasługującego na
ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów
Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie
może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.
4. Do treści §11 ust.1 ppkt e) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z
treści art. 552 k.c:"... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu."
5. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło 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 §11 ust.2 ppkt b) projektu
umowy)?

Odpowiedź:
Pyt. 1 Faktury mają być wystawiane na poszczególnych Zamawiających.
Pyt 2 – 5 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Z poważaniem

Dyrektor
Janusz Solarz
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