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Dotyczy: przetargu nieograniczonego - nr sprawy: 10/PN/2017
Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania:
1. Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu §1 ust.8, który wg naszej opinii jest niezgodny ze
społeczno-gospodarczym celem zawieranej umowy. Powyższy zapis przenosi w całości odpowiedzialność na
wykonawcę za leki zakupione i niewykorzystane, refundowane przez NFZ, a których to cena może ulec zmianie
w wyniku decyzji Ministerstwa Zdrowia. Należy podkreślić, że wykonawca nie ma wpływu na poziom zamówień,
wykorzystanie produktów leczniczych przez Zamawiającego jak również na decyzje refundacyjne Ministra
Zdrowia.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis§1 ust.8 .
2.Do § 2 ust.2 projektu umowy oraz Rozdziału XXV pkt 1 SIWZ - termin dostaw zamówienia CITO i kryteria
oceny ofert. Ze względu na zwiększenie konkurencyjności oraz z uwagi na możliwość wyboru z niższą ceną
prosimy o uszczegółowienie kryteriów oceny ofert poprzez ustalenie minimalnego czasu na dostawę
zamówienia w trybie CITO na poziomie np. 6 godzin.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający informuje, że kryterium termin dostawy zamówienia CITO został uszczegółowiony poprzez
ustalenie minimalnego czasu na dostawę zamówienia w trybie CITO na poziomie 4 godzin w rozdz. XXV SIWZ
3. Do §2 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552
kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu."
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .
4. 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.1 /in
fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2
ust.4 i ust.5 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .
5. Do §5 projektu umowy prosimy o dopisanie słów: ", w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie za zgodą
Zamawiającego może zostać dostarczony produkt z krótszym niż 12 miesięcy terminem ważności."

Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający dokonuje modyfikacji Projektu umowy , będącego załącznikiem do SIWZ poprzez dopisanie do §5
słów: ", w wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie za zgodą Zamawiającego może zostać dostarczony produkt z
krótszym niż 12 miesięcy terminem ważności."
6. Do §9 ust.4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży
i cesji wierzytelności przez dodanie słów "... bez zgody Kupującego, wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej
Zamawiający
nie
może
bezpodstawnie
odmówić."?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .
7. Do §10 ust.2 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w
wysokości 0,2% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .
Poprawiony projekt umowy dołączamy do pisma .
1. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 1 dopuszcza produkt leczniczy Ciprofloxacin
w postaci
wodorosiarczanu, jako substancję tożsamą, zgodnie z definicją art. 15 punkt 9. Ustawy Prawo
Farmaceutyczne, do wymaganej postac i monowodzianu, o tych samych właściwościach w odniesieniu
do bezpieczeństwa i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycji 1 diety
zawierającej 87g/100g białka, przy spełnieniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź Zamawiającego :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 pozycja 3 produktu leczniczego
Dekstran 40.000 10% roztwór do wlewu dożylnego w stojącej butelce szklanej o pojemności 500ml?
Odpowiedź Zamawiającego :
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 pozycja 8 preparatu
o nazwie
Voluven 6 % hydroksyetylowana skrobia nowszej generacji, o poprawionym profilu bezpieczeństwa
130/0,4 do stosowania dożylnego ?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 pozycja 9 produktu leczniczego Voluven
10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszonego
w NaCl 0,9% 500ml?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 14 pozycji 22-25 płynów infuzyjnych z
dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Różnica w wielkości
portów zapobiega pomyłce w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji,
mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją, jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają
dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania. Po usunięciu zestawu do

infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu,
co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny
i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .
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§ 1

1. Umowa zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych późniejszymi zmianami .
2 .Przedmiotem Umowy jest dostawa Produktów farmaceutycznych Pakiet nr ... dla Mazowieckiego Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku .
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do
Umowy.
4 Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, został dopuszczony do obrotu
handlowego i posiada wymagane prawem ważne dokumenty stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w
podmiotach leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r.- Prawo
Farmaceutyczne
5. Produkty farmaceutyczne muszą znajdować się na wykazie leków refundowanych, stanowiący załącznik do
aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia.- dotyczy tylko pakietów nr 1 , 2 , 3, 4, 5, 6.

6. Cena leku brutto nie może być wyższa niż wysokość limitu finansowania z aktualnego obwieszczenia Ministra
Zdrowia.
7.Cena jednostkowa leku nie może przekraczać ceny wynikającej z wyceny umieszczonej w- dotyczy tylko
pakietów nr 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 .
- katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NFZ
- katalogu substancji czynnych stosowanych w programach lekowych NFZ
- katalogu substancji czynnych stosowanych stosowanych w terapii wspomagającej NFZ
8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu do hurtowni niewykorzystanej partii leku w przypadku jeśli
dany produkt farmaceutyczny,w trakcie trwania umowy, nie został umieszczony na aktualnej liście leków
refundowanych- dotyczy tylko pakietów nr 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 .
9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania korekty cenowej dla partii leku- dotyczy tylko pakietów
nr 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 .
10. Na fakturach dostawca jest zobowiązany umieszczać EAN leku.
§ 2
1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, o którym mowa w § 1 sukcesywnie, począwszy od
momentu udzielenia zamówienia według zapotrzebowania sporządzonego przez Zamawiającego.

2.

Leki dostarczane będą w ciągu 48 godzin od zamówienia , natomiast w przypadkach pilnych „ na ratunek”
w ciągu …..godzin od złożenia zamówienia :

3.

W razie nie wywiązywania się Wykonawcy z umowy i braku dostawy leku, Zamawiający ma prawo do
egzekwowania różnicy cenowej w przypadku, gdy zakupu oczekiwanego leku dokonał w innej hurtowni.

4.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności , Zamawiający zastrzega sobie możliwość
niezrealizowania do 20% wartości przedmiotu umowy .

5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji umowy pod warunkiem nie
przekroczenia ogólnej wartości umowy.

§ 3
Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniach roboczych, w godzinach 9.00 – 14,00 .
§ 4
1.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy leków do godz. 14:00, w innym przypadku Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny

2.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia do wskazanego w Aptece pomieszczenia
magazynowego każdorazowo wraz z dwiema fakturami dla odbiorcy – oryginałem i kopią / Prawo
farmaceutyczne Dz.U. Nr 144, poz 1216/

3.

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego ( fax: 22/34-46-458; emeil:apteka@otwock-szpital.pl) o wszelkich znanych mu przerwach w produkcji lub kłopotach związanych z
zakupem leków z umowy, szczególnie tych, które nie posiadają zamienników.
§ 5

Dostarczane produkty muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od daty dostarczenia, w
wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie za zgodą Zamawiającego może zostać dostarczony produkt z krótszym niż
12 miesięcy terminem ważności.
§6
Do dokonywania odbioru Zamawiający upoważnia mgr farm. Ewę Miączyńską, mgr far. Ewę ZdulskąKuligowską st. tech. farm. Jolantę Kieliszek oraz st. tech. farm. Zofię Trzpil .
§7
1. Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe warunki transportu leków do Zamawiającego. wg Rop.
MZ. Z dn 26.07.2002r w spr. Dobrej praktyki dystrybucyjnej/ , w szczególności zapewnia temperaturę pokojową
15-25°C przez cały rok oraz 2-8°C w przypadku leków termolabilnych/ Wykonawca zapewnia każdorazowo
wydruk z monitoringu temperatur z danej dostawy w celu sprawdzenia ewidencji /
§8
1. Strony postanawiają że za dostarczony towar Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną na
podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy
(załącznik nr 1) zaakceptowanym przez Zamawiającego.
2. Wartość kwoty wymienionej w ust.1 ustala się na podstawie cen jednostkowych, według zasad określonych
w formularzu cenowym i wynosi ona netto : ................................ zł / słownie :
...................................................zł., plus ..% podatku VAT w kwocie : .......................... zł, co stanowi wartość
oferty brutto :……………………./ słownie : …………………………………………………………………….
3. Przez cały okres trwania Umowy obowiązują stałe ceny wyszczególnione w formularzu ofertowym
Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę- cena
netto pozostaje niezmieniona .
5.Zamawiający dopuszcza zmianę cen urzędowych leków w chwili zmiany ich z mocy prawa z dniem wejścia w
życie aktu prawnego zmieniającego cenę
§9
1. Strony postanawiają ,że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie w postaci faktur częściowych, z
których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu
jej odbioru przez Zamawiającego.
2 Należność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60
dni od daty dostarczenia i potwierdzenia faktury.

3. Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do
wstrzymania wydania kolejnej partii towaru o ile opóźnienie to, nie jest dłuższe niż 14 dni licząc od ostatniego
dnia wymaganej płatności .
4. Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy na rzecz
innych podmiotów.
5. Zamawiający informuje, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i możliwe są opóźnienia w zapłacie .
§10
1.

Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać je będzie
odszkodowanie w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie
terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

został dostarczony w

b) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej
zamówieniu (braki ilościowe).
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości partii towaru za każdy dzień
zwłoki w odbiorze towaru.
4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych.
§11
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej nowych
postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
§12
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy
§13
W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego
§14

Umowa zostaje zawarta na okres …... miesięcy tj. od dnia ………………………….
§15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
Zamówień Publicznych .
§16
Umowa jest zawarta i obowiązuje z chwila podpisania przez obie strony.

§17

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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