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Sokółka 09.02.2012r.
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 130000
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ.
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2012 Nr ogłoszenia – 2012/S 15-023647 z dnia 24.01.2012r
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

Pytanie 1: W związku z rozbieżnościami pomiędzy Ogłoszeniem o zamówieniu i zapisami SIWZ dotyczącymi
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego wnosimy o ujednolicenie stanowiska, a gdyby się okazało, że
konieczna jest zmiana ogłoszenia z uwzględnieniem art. 12a PZP. Katalog dokumentów przedmiotowych
wymaganych w SIWZ. Dodatek nr 1 do SIWZ- Formularz Oferty oraz we wzorze umowy, mowa jest o ustawie z dnia
6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne /jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów/, o
ustawie z dnia 6 września 2001 r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach
medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych /jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów/, oraz, że oferowane leki są wpisane do
Rejestru Leków, Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych /jeśli są wymagane/ - różni się od katalogu
dokumentów jakie wymagał Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w § 6. pkt 3 ppkt 2 SIWZ (mowa tu o
ustawie z dnia 20.5.2010 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z dn. 17 czerwca 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
Odpowiedź: Dodatek nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty ma charakter oświadczenia. Wymagane dokumenty które
będą podlegały ocenie zostały wymienione w §6 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 2: Zamawiający zawarł, naszym zdanie bezpodstawnie, warunek zawieszający w postaci zapisu "Uwaga. W
przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów
potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty te
zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego." Poza sporem powinno być, iż
Zamawiający władny jest do oceny ofert tylko na podstawie dokumentów, które wykonawcy zobligowani byli złożyć
do upływu terminu składania ofert. Naszym zdaniem, żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia
ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma
odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz
może doprowadzić, ze względu na nieostrość zapisu (jakie dokumenty?) do arbitralnych rozstrzygnięć
Zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź: Dokumenty wymagana ,, W przypadku wątpliwości...” na podstawie przywołanego zapisu mają charakter
tylko informacyjny nie podlegający ocenie ,,spełnia/nie spełnia. Wymagane dokumenty które będą podlegały ocenie
zostały wymienione w §6 SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie 3: Dotyczy § ust. 2 wzoru umowy. Ponieważ Zamawiający zabezpieczył swoje racje wprowadzając termin
dostawy na "cito" wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy zwykłej tak, by
termin ten liczony był zgodnie z art. 111 kc i wynosił 3 dni robocze. Utrzymanie w mocy terminy dostawy zwykłej w
rozliczeniu godzinowym na poziomie 48 godzin nie dość, że wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne
ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego to również
postawił się w sytuacji wyjątkowo uprzywilejowanej ograniczając czas dostawy do czasu pracy Apteki szpitalnej.
Takie działanie jest sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia
społecznego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4: Dot. grupy 82, poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby kompresy włókninowe muszą być sterylizowane
parą wodną w nadciśnieniu? Czy oferent powinien dołączyć raport walidacji procesu sterylizacji parą wodną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kompresy włókninowe sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu.
Pytanie 5: Dot. treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy dopisać zdanie o
następującej treści „Jeżeli jednak upływ powyższych terminów wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami
pracy apteki szpitalnej, rozpatrzenie reklamacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”?

Jeżeli krótkie terminy wynikające rozpatrzenia reklamacji miałyby obejmować również dni wolne od pracy,
zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w
przetargu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6: Dot. treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Wszystkie dni za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie 7: Dot. treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie
o następującej treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego
kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma
miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia
zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie
powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen,
będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8: Dot. treści umowy: Zważywszy na treść § 7 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla
odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić ilości, które na pewno zamówi, wielkość zamówienia została
ustalona na podstawie zużycia z roku poprzedniego.
Pytanie 9: Dot. treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „z opóźnieniem”
zostały zastąpione słowami „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku
co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś
w przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia
rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert
Zatwierdził:
Dyrektora SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

