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Sokółka dn. 25.03.2013r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 200000 euro na
dostawę: leków, preparatów diagnostycznych, art. pomocniczych stosowanych w recepturze i materiałów

opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ. CPV 33600000-6; 33141110-4
Znak sprawy: SPZOZ LEKI2 / 2013 Nr ogłoszenia – 42513 - 2013: z dnia 21.03.2013 r
Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dot. zadania 9A, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9A poz. 3 kompresu
z włókniny 40g/m2, chłonnej z rozcięciem i otworem O, jałowego, przeznaczonego do zabezpieczania
rurek tracheotomijnych, cewników, wkłuć, pakowanego a’2 sztuki i sterylizowanego parą wodną w
rozmiarze 10cm x 10cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. zadania 9A Czy Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację
procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji
procesu sterylizacji, wykonywanej z określoną częstotliwością zgodnie z: PN-EN ISO 17665-1 dla
wyrobów sterylizowanych parą wodną? Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów
potwierdzających walidację procesu sterylizacji parą wodną zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 w formie
końcowego raportu walidacji lub raportu ponownej klasyfikacji procesu sterylizacji (rewalidacji)?
Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w SIWZ.
3. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy dopisać zdanie o
następującej (lub podobnej) 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 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.
4. Pytanie dotyczące 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: Tak, dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
5. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane
zdanie o następującej (lub podobnej) 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 podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Pytanie dotyczące 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. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby
Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości
zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie
przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest
zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na podstawie
zużycia z lat poprzednich.
7. Pytanie dotyczące 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.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być
obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Pytanie dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało
dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki
prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał
wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę
do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków
odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę
wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy
kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także
interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej
zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r.
KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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