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Polanica- Zdrój, dnia 02.08.2022 r.
L.dz. EZP.3820.153.2022
Znak sprawy ZP/TP/2022/28 – leki II

Uczestnicy postępowania
dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą
i rozładunkiem produktów leczniczych i wyrobów medycznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum
Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,
oznaczonego ZP/TP/2022/28 – leki II, zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Do treści §2 ust. 2.5 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw CITO do 10 godzin?
Odpowiedź 1: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Do §3 ust. 3.6.1-3.6.2, 3.7 wzoru umowy: Prosimy o informację 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 Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Jednocześnie, prosimy o dopuszczenie dostawy zamienników również w
innych poza wymienionymi przez Zamawiającego okolicznościach powodujących czasową niedostępność asortymentu w obrocie.
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na takie zapisy umowne. Rozważy sytuację po uzyskaniu konkretnego
wniosku w toku umowy

Pytanie 3
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Do §3 ust. 3.9 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis w §3 ust. 3.9 wzoru umowy jest nazbyt ogólny i nieprecyzyjny. Na jego
podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen dla poszczególnych pozycji asortymentowych, na
potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotów zamówienia. W związku z tym
wnosimy o doprecyzowanie zapisu §3 ust. 3.9 umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11
września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne
opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 4) (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art.
454 ust.1 i ust.2 pkt 3) (zakazującym istotnych zmian umowy, jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres
świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu
warunków wskazanych w ustawie PZP).
Odpowiedź 3: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści tego zapisu

Pytanie 4
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Do treści §6 ust. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie lub
przerwanie wykonywania umowy w wysokości 10% od wartości niezrealizowanej części umowy brutto?
Odpowiedź 4: Zamawiający nie zgadza się na proponowany zapis
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Pytanie 5
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Do treści §6 ust. 6.1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie w
dostawie w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia dziennie, bez wskazywania minimalnego progu kary, tj.
100 zł? Jednocześnie prosimy o dopisanie do treści niniejszego przepisu 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.".
Odpowiedź 5: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w zakresie kar umownych, jak również nie widzi podstaw
dopisania zapisu proponowanego przez Wykonawcę. Skoro uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od
umowy mają wynikać z przepisów bezwzględnie obowiązujących to istnieją one w sensie prawnym i jest
bezprzedmiotowe powielanie ich w treści umowy.

Pytanie 6
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Do treści §6 ust. 6.1 lit. c) wzoru umowy: Prosimy o obniżenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia w
realizacji uprawnień reklamacyjnych Zamawiającego do wysokości 5% wartości niedostarczonego w terminie asortymentu.
Odpowiedź 6: Zamawiający nie widzi podstaw do uwzględnienia takiej zmiany

Pytanie 7
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Do treści §6 ust. 6.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za dostawę towaru z krótszym niż
12-miesięczny termin ważności do 2% wartości zamówienia brutto, bez wskazywania minimalnego progu kary, tj. 100 zł?
Odpowiedź 7: Zamawiający nie widzi podstaw do uwzględnienia takiej zmiany

Pytanie 8
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia
niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art.
10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w
przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
Odpowiedź 8: Pytanie jest bezprzedmiotowe i zamawiający nie ma żadnego obowiązku składania
oświadczeń w tym zakresie

Pytanie 9
do wzoru umowy – załącznika nr 7a:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy
przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym
ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości
odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający
zamierza korzystać z narzędzi
przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. –
Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź 9: Pytanie jest bezprzedmiotowe i zamawiający nie ma żadnego obowiązku składania oświadczeń w tym
zakresie

Pytanie 10
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Do treści §2 ust. 2.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw CITO do 10 godzin?
Odpowiedź 10: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Do treści §4 ust. 4.3 tiret czwarte wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu ze wzoru umowy.
Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie
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Pytanie 12
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Do §3 ust. 3.18 wzoru umowy: Prosimy o informację 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
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Jednocześnie, prosimy o dopuszczenie dostawy zamienników również w
innych poza wymienionymi przez Zamawiającego okolicznościach powodujących czasową niedostępność asortymentu w obrocie.
Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na takie zapisy umowne. Rozważy sytuację po uzyskaniu
konkretnego wniosku w toku umowy
Pytanie 13
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Do §3 ust. 3.30 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis w §3 ust. 3.30 wzoru umowy jest nazbyt ogólny i nieprecyzyjny. Na jego
podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen dla poszczególnych pozycji asortymentowych, na
potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotów zamówienia. W związku z tym
wnosimy o doprecyzowanie zapisu §3 ust. 3.30 umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia
11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne
opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 4) (nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art.
454 ust.1 i ust.2 pkt 3) (zakazującym istotnych zmian umowy, jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres
świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art. 455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu
warunków wskazanych w ustawie PZP).
Odpowiedź 13: Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści tego zapisu

Pytanie 14
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Do treści §6 ust. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie lub
przerwanie wykonywania umowy w wysokości 10% od wartości niezrealizowanej części umowy brutto?
Odpowiedź 14: Zamawiający nie zgadza się na proponowany zapis

Pytanie 15
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Do treści §6 ust. 6.1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie w
dostawie lub w reklamacji w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia dziennie, bez wskazywania minimalnego
progu kary, tj. 100 zł? Jednocześnie prosimy o dopisanie do treści niniejszego przepisu 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.".
Odpowiedź 15: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu w zakresie kar umownych, jak również nie widzi
podstaw dopisania zapisu proponowanego przez Wykonawcę. Skoro uprawnienia Wykonawcy
do odstąpienia od umowy mają wynikać z przepisów bezwzględnie obowiązujących to istnieją
one w sensie prawnym i jest bezprzedmiotowe powielanie ich w treści umowy

Pytanie 16
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Do treści §6 ust. 6.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za dostawę towaru z krótszym niż
12-miesięczny termin ważności do 2% wartości zamówienia brutto, bez wskazywania minimalnego progu kary, tj. 100 zł?
Odpowiedź 16: Zamawiający nie zgadza się na proponowany zapis

Pytanie 17
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia
niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art.
10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w
przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
Odpowiedź 17: Pytanie jest bezprzedmiotowe i zamawiający nie ma żadnego obowiązku składania oświadczeń w tym
zakresie
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Pytanie 18
do wzoru umowy – załącznika nr 4b (onkologia pakiety nr 03, 04, 07, 14):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy
przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym
ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości
odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający
zamierza korzystać z narzędzi
przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. –
Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na żadne zabezpieczenia

Pytanie 19
Pakiet nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 1 produktu w opakowaniu x 5 amp.?
Odpowiedź 19: Tak Zamawiający dopuszcza
Pytanie 20
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć
tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź 20: Zgodnie z SWZ

Pytanie 21
Prosimy
o
podanie,
w
jaki
sposób
prawidłowo
przeliczyć
ilość
opakowań
handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż
umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po
przecinku)?
Odpowiedź 21: Pełna ilość opakowań zaokrąglać w górę do dwóch miejsc po przecinku

Pytanie 22
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma
innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz
uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
Odpowiedź 22: W przypadku czasowego braku, wstrzymano w obrocie Wykonawca podaje termin wznowienia dostaw
i wycenia oraz dołącza stosowny dokument potwierdzający zaistnienie takiego faktu. W przypadku
zakończenia produkcji Wykonawca nie wycenia, ale dołącza stosowny dokument potwierdzający
zaistnienie takiego faktu.

Pytanie 23
Czy w pakiecie 8 można wycenić Sir. Pini comp.(Herbapini),syr,(H.L.),116ml (150g) przy tej samej ilości opakowań?
Odpowiedź 23: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24
Czy w pakiecie 11 można wycenić opakowanie po 5 sztuk, ponieważ aktualnie tylko takie jest dostępne na rynku?
Odpowiedź 24: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25
Dotyczy zapisów umowy:
1. §2 ust. 2.5 Czy Zamawiający dla Pakietu nr 02 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w trybie „CITO”
do 12 godzin?
Odpowiedź 25: Zgodnie z SWZ

Pytanie 26
Dotyczy zapisów umowy:
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie kary opisanej §6 ust.6.1a) dla
do „... 5% niezrealizowanej wartości umowy brutto...” - Zamawiający nie powinien karać Wykonawcy za
część umowy, która już została zrealizowana.
Odpowiedź 26: Zamawiający nie wyraża zgody
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Pytanie 27
Dotyczy zapisów umowy:
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu §6 ust.6.1b) poprzez wykreślenie jego częsci
oraz zmniejszenie kary do „... 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia lecz nie mniej niż 100 zł.”.
W przypadku zamówień małych ilości, kwota kary 100 zł może być wygórowanie wysoka w stosunku do wysokości zamówienia.
Odpowiedź 27: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28
Dotyczy zapisów umowy:
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu §6 ust.6.1c) poprzez
wykreślenie jego cześci oraz zmniejszenie kary do „... 0,1% wartości zamówienia jednak nie mniej niż 100
zł.”. W przypadku zamówień małych ilości, kwota kary 100 zł może być wygórowanie wysoka w stosunku do
wysokości zamówienia.
Odpowiedź 28: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 29
Dotyczy zapisów umowy:
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu §6 ust.6.3 poprzez
wykreślenie jego cześci oraz zmniejszenie kary do „... 0,1% wartości zamówienia jednak nie mniej niż 100
zł.”. W przypadku reklamacji małych ilości, kwota kary 100 zł może być wygórowanie wysoka w stosunku do
wysokości zamówienia.
Odpowiedź 29: Zgodnie z SWZ

Pytanie 30
Dotyczy zapisów umowy:
Czy zamawiający dla Pakietu 02 wyrazi zgodę na dopuszczenie leków z terminem ważności nie krótszym niż
6 m-cy? W przypadku braku zgody prosimy o dopisanie do §2.6 projektu umowy następującej treści:
"Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź 30: Dopuszcza zgodnie z umową pkt 3.6.6.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu 02.08.2022 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Signature Not Verified

– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – –

Dokument podpisany
przez Jerzy Didyk
–Data:
– – – 2022.08.02
– – – – – – – – – –
13:09:15 CEST

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:
− strona internetowa
− a/a dokumentacja przetargów
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