
       Zamość, dnia 15 grudnia 2020 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych informuje,  że wpłynął  wniosek
o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej
do przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  leków  onkologicznych. Poniżej
podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Wykonawca  wnosi  o  wyjaśnienie  treści  umowy  (par.4  ust.3)  dla  zadania  nr  3
w zakresie terminu  dostaw na cito. Podanie leku opisanego w zadaniu nr 3 zawsze
poprzedzone jest diagnostyką i nie ma konieczności zamawiania wskazanego leku
w trybie „cito””
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Wykonawca  wnosi  o  wyjaśnienie  treści  umowy  (par.4  ust.3)  dla  zadania  nr  3
w zakresie realizacji zamówień 7 dni w tygodniu. Dział realizacji zamówień pracuje
w dniach od poniedziałku do piątku.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Wykonawca  wnosi  o  wyjaśnienie  treści  umowy  par.4   pkt  8  dla  zadania  nr  3
w zakresie  terminu  reklamacji  określonego  jako  2  dni  robocze.  Jest  to  termin
w praktyce  niemożliwe  do dotrzymania,  biorąc  pod  uwagę  funkcjonowanie
typowego  łańcucha  dystrybucji.  Rozpatrzenie  reklamacji  wymaga  sprawdzenia
zarówno dokumentów magazynowych, jak i księgowych, a następnie przewozowych.
Minimalny  termin  wykonania  tych  czynności  wynosi  w  przypadku  Wykonawcy
4 dni.  Wykonawca  wnosi  o  zastąpienie  w/w  terminu  rozpatrzenia  reklamacji
terminem 4-dniowym. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca będzie prosił
o ponowienie  zamówienia,  jest  to  niezbędne  do  prawidłowego  przeprocesowania
dostawy.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„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 pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e
Ustawy  PZP,  brak  określenia  warunków  zmiany  umowy  będzie  przesądzać
o nieważności  zapisów  z  §1  ust.2  umowy.  Czy w  związku  z  tym,  Zamawiający
odstąpi od tych zapisów w umowie?”
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Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Do  §2  ust.5  projektu  umowy.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wykreślenie  zapisu
dotyczącego  obowiązku  informowania  również  o  zmianach  cen  urzędowych  leków
ze względu na fakt, że są one powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia
w Dziennikach Urzędowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia?”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Do §4 ust.4 pkt 1) i 2) projektu umowy prosimy o dopisanie po słowach: ” w wyznaczonym
przez niego terminie” zwrotu :”..nie krótszym niż 3 dni”.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Do  treści  §4  ust.  15  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."”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Do treści §5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów
§5 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy w poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?”
Wyjaśnienie:  Zamawiający,  na mocy art.  38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje zmiany§5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „4) w przypadku
odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  leżących  po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”.

Pytanie dot. wzoru umowy:
„Do §6 ust.8 pkt 2) wzoru umowy. Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu §6 ust. 8 pkt 2)
w  brzmieniu  zawartym  we  wzorcu  umowy  załączonym  do  SIWZ.  Wskazujemy,
że wykonawca zamówienia publicznego nie jest stroną umowy Zamawiającego z NFZ, nie ma
wpływu  na  wycenę  finansowania  procedur  medycznych  przez  NFZ  i  w  związku  z  tym
nie może być obarczany ryzykiem nieprzewidywalnej konieczności obniżenia cen związanych
ze zmniejszeniem finansowania procedury medycznej przez NFZ.”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.
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