UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenfiofo w Bialymstoku
15-274 Bialystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595
Biafystok, 2018-04-10

Wszyscy uczestnicy

post^powania przetargowego

PN-1/18/1/2
Dotyczy:

przetargu

nieograniczonego

PN-l/18/l

na

dostawy

lekow,

ptynow

infuzyjnych,

substancji recepturowych i materialow okufistycznych do Apteki Szpitalnej

Informujemy, iz do Zamawiaja.cego wplynqly zapytania o przytoczonej ponizej tresci.

Na

mocy art. 38 ust.

1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia

2004

r.

Prawo zamowieri publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018) udzielamy wyjasnieri do specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.
Tresc pytari:
Pytania dotycza.ce opisu przedmiotu zamowienia:
1.

Pakiet nr 28 poz. 1: Czy Zamawiaja.cy w pak.28 poz.l dopuszcza mozliwosc zaoferowania produktu
0 takim samym zastosowaniu klinicznym - aminokwasow specjalistycznych typu NEPHRO {Aminomel

Nephro

6%)?

Pozytywna

odpowiedi

pozwloni

na

sktadanie

konkurencyjnych

ofert

i

uzyskanie

korzystniejszej ceny przez Zamawlaja.cego.

Odpowiedi: Zgodnie z SIWZ.
2.

Czy Zamawiaja.cy w Pakiecie nr 40 poz. 1 wyrazi zgode. na zaoferowanle ieku Pangrol 10000*50kaps,

ktorej sktad to:
1

kapsutka

(z

minitabletkami

odpornymi

na

dzialanie

soku

zota^dkowegojzawiera

pankreatyn^

wieprzowa. o aktywnosci enzymatycznej:
lipazy 10 000 j. Ph. Eur.
amylazy 9 000 j. Ph. Eur.
proteaz 500 j. Ph. Eur.?

Umozliwi to Zamawiaja.cemu uzyskanie zdecydowanie nizszej ceny oraz zapewni doste,pnosc preparatu.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ i opisem Ieku.
3.

Pakiet 64: Czy Zamawiaja,cy wyrazi zgode^ na wycene produktu w opakowaniu a' S amp.?

Prosimy o podanie informacji w jaki sposob prawidfowo przeliczyc ilosc wymaganych opakowari.
Odpowiedz: Zamawiaja,cy nie wyraza zgody.

4.

Pakiet nr 139;
rownowazneoo

Czy Zamawiaja.cy wyrazi

<UDOCAINE

H/CHL.

+

zgodq na zaoferowanie w zadaniu nr

CHLORHEXIDINUM

GLUCONICUM

+

139

produktu

HYDROXYBENZOESAN

METYLU

+

HYDROXYBENZOESAN

PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g /

lOOg

> w wygodnych

ampulkostrzykawkach z podziaJka. o pojemnoki 6ml x 25 amp-strzyk.?
Odpowiedz: Tak.

5.

Do Pakietu nr 139:

Prosimy Zamawiaja.cego o dopuszczenie zelu sterylizowanego radiacyjnie

o ponizszym skfadzie:
Lidocaine 2g

Chlorhexidine Digluconate (roztwor 20%) 0,05g
Hydroxyethyl Cellulose

Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g
Propyl Hydroxybenzoate 0,05g
Purifed Water, Mono Propylen Glycol.

Odpowiedz: Zamawiaja.cy dopuszcza.
Pytania dotycza.ce wzoru umowy:

6.

Czy Zamawiajqcy dopisze w par. 1.4 na koricu fraze.: ,,Korekta cen w przypadku obnizenia cen
urzQdowych nie ma zastosowania, jesli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie nizszej'?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

7.

Czy Zamawiajqcy wykresli w par. 1.7 fraze. »Po uptywie 12 miesiQcy od daty zawarda umowy'? Obecny
zapis, w razie wczesniejszego podwyzszenia stawki VAT grozi Wykonawcy raza.ca. strata..
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

8.

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 1 ust 11 Wzoru Umowy naste.puja.cych zapisow:

..Zmniejszenie ilosci przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie moze przekroczyc 20% ilosd
okreslonych w niniejszej Umowie".

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

9.

Zamawiaja.cy zastrzega sobie mozliwosc zmian ilosciowych przedmiotu umowy, ale nie okreslit ich

warunkow, m.in. nie wskazat w jakich okolicznokiach zmiana mogtaby miec miejsce, nie wskazat
w zaden sposob granic zmian ilosciowych odnosnie poszczegolnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144
ust. 2, w zwia.zku z art. 144 ust. 1-lb, Id, le Ustawy PZP, brak okreslenia warunkow zmiany umowy
be^lzie przesa.dzac o niewaznosci zapisow z

§1 ust.ll umowy. Czy z zwia.zku z tym, Zamawiaja.cy

odsta.pi od tych zapisow w umowie?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiaja.cy zmieni okreslony w par. 2.1.a. termin dostaw ,,na ratunek" z 8 godzin na 12 godzin?
Tak okreslony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawcow i w praktyce wyklucza z udzialu
w post^powaniu tych, ktorzy sa. w stanie dostarczyd przedmiot zamowienia w cenach duzo nizszych ale
w terminie niewiele dluzszym Qak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencje. oraz

zasade. rownego udziatu stron w post^powaniu - co wynika chocby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia
2009 r. (KIO/UZP 1734/09): ,,Szeroko poje.te wymagania zamawiaja.cego (w tym rowniez dotycza.ce

miejsca czy sposobu jego realizacji) skladaja.ce sie. na opis przedmiotu zamowienia moga. naruszac

konkurencje., o ktorej stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych, nie tyko poprzez
eliminacje. niektorych wykonawcow z mozliwosci zaoferowania swoich uslug czy produktow, ale rowniez
w sposob nadmiernie utrudniaja.cy przygotowanie i ztozenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej

oferty.

Postanowienia

tego typu

nie

moga,

wprowadzac wymogow,

ktore

zroznicuja.

sytuaqe.

wykonawcdw obecnych na rynku w sposob nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi
potrzebami zamawiajqcego, ktore dany opis przedmiotu zamowienia ma zaspokoic."
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

11. Do §2 ust.1 pkt a) projektu umowy. Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode. na wydluzenie terminu dostaw
lekow "na ratunek" do 12 godzin od zlozenia zamowienia?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

12. Do §2 ust. 1 lit d) projektu umowy. Prosimy o wydluzenie realizacji zamowienia lekow z importu
docelowego do 21 dni od zlozenia zamowienia.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiaja.cy w par. 2.2 usunie mozliwosc skladania zamowien w formie telefonicznej? Zgodnie
z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowia.zuja.cym od 12 lipca 2015 r.) zamowienia

na leki musza. bye skladane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego dore.czanego
srodkami komunikacji elektronicznej. Nie ma mozliwosci skladania zamowien w formie telefonicznej,
nawet w trybie 'na ratunek'. Wykonawca realizuje dostawy w tym trybie dla zamowien zlozonych
faksem lub emailem.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
14. Czy Zamawiaja.cy zrezygnuje z traktowania soboty jak dnia roboaego? Zgodnie z kodeksem pracy

u Wykonawcy sobota traktowana jest jak dzien wolny od pracy w 5-dniowym tygodniu pracy.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
15. Czy Zamawiaja.cy wykresli zapis par. 2.10, wzgl^dnie doprecyzuje, ze chodzi o reklamowany towar,

ktorego reklamacja zostala uznana? Strony nie zawieraja. umowy sprzedazy z zastrzezeniem zwrotu,

zatem po przejsciu wlasnoki lekow ich zwrot nie jest mozliwy, chyba, ze w trybie reklamacyjnym, czego
jednak par. 2.10 nie precyzuje jednoznacznie.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
16. Czy Zamawiaja.cy dla Pakietu nr 92 odsta.pi od mozliwosci zwrotu zamowionego towaru?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

17. Uprzejmie prosimy o dodanie w § 2 pkt. 10 Wzoru Umowy naste.puja.cych zapisow:
Zamawiaja.cy wyda pisemne poswiadczenie, ze preparaty byly przechowywane w warunkach zgodnych

z wymaganiami producenta od dnia przyj^da do dnia zwrotu dostawy. Wykonawca odbierze zwracany
towar wlasnym srodkiem transports na wlasny koszt i ryzyko.

18. Do §2 ust. 10 w zakresie zwrotu produktow prosimy o dopisanie slow: "...pod warunkiem przekazania
oswiadczenia osoby wykwalifikowanej o zachowaniu wymaganych warunkow przechowywania.".

Odpowiedz (dot. pytania 17 i 18): Zamawiaja.cy wyraza zgode.. § 2 ust. 10 projektu umowy
otrzymuje naste.pujqce brzmienie:
nZamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwrotu leku w terminie 5 dni roboczych na koszt Wykonawcy,

pod warunkiem przekazania
warunkow przechowywania.

oswiadczenia

osoby

wykwalifikowanej o

zachowaniu

Zgfoszenie zwrotu zostanie przesiane faksem.

zwracany towar wlasnym srodkiem transportu, na wfasny koszt i ryzyko".

wymaganych

Wykonawca

odbierze

19. W celu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadnosd reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust 12 projektu umowy 5 dniowego terminu
na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

20. Do tresci §2 ust. 13 projektu umowy. Skoro Zamawiaja.cy przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne

z

bieza.cym

zam6wionych

zapotrzebowaniem,
produktow

w

czyli

nie

magazynie

przewiduje
apteki

koniecznoki

szpitalnej,

to

dluzszego

dlaaego

przechowywania

wyznacza

warunek

12-miesie^znego okresu waznosci zamowionych towarow? Wskazujemy przy tym, ze zgodnie z Prawem

farmaceutycznym

produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu waznosci sa. peJnowartosciowe

i dopuszaone do obrotu. W zwia.zku z powyzszym prosimy o skrocenie wymaganego terminu waznosci
przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §2 ust. 13 projektu umowy naste.puja.cej

tresci: "..., dostawy produkt6w z kr6tszym terminem waznosci moga. bye dopuszczone w wyja.tkowych
sytuacjach i kazdorazowo zgode. na nie musi wyrazic upowazniony przedstawiciel Zamawiaja.cego."
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

21. Do tresci §3 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie stow zgodnych z przestanka. wynikaja.ca.

z tresci art. 552 k.c: "... z wylqczeniem powoiania sie. przez Wykonawce. na okolicznosci, ktore zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowia.zuja.cego uprawniaja. Sprzedajacego do odmowy dostaraenia
towaru Kupuja.cemu."
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode. na zmiane. wysokosci kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 lit. a)
Wzoru Umowy na 5% wartosci brutto niezrealizowanej cze.sci umowy?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
23. Czy w celu miarkowania

kar umownych Zamawiaja.cy dokona

modyfikacji

postanowieri projektu

przyszlej umowy w zakresie zapisow § 5 ust. 1 pkt. a, b:
1.

Zamawiaja.cy obda.zy Wykonawcy kara. umowna.:

a) w wysokoki 5 % wartosci

niezrealizowanej cze.sci umowy brutto, gdy Wykonawca odsta.pi

od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada;

b)

w przypadku nienalezytego wykonywania umowy, ktore moze sie. przejawiac np.: w nieterminowej

realizacji dostaw, niezgodnosci dostawy z zamowieniem, niezgodnosci dostawy z faktura., stosowaniu
zmienionych cen bez zastosowania procedury zmiany cen okreslonej w umowie, zatetwianiu
reklamacji w sposob niezgodny z zapisami w umowie, odmowie realizacji dostawy (ustnej lub
pisemnej):

- w wysokosci 0,2% wartosci brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za kazdy dzien zwfoki,

a w przypadku zamowieri w trybie ,,na ratunek zycia" za kazda. godzine. zwtokl - w przypadku
nieterminowej realizacji dostaw; jednak nie wiQcej niz 10% wartosci brutto niezrealizowanej
w terminie dostawy;

- jednorazowo, w wysokosci 3% wartosci brutto niezrealizowanej cze.sci umowy w przypadku
zaistnienia pozostalych okolicznosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
24. Czy okolicznosci wskazane w § 5 ust. 1 lit. b projektu Umowy jako przypadki nienalezytego
wykonania umowy, skutkuja.ee obowia.zkiem zaplaty kary umownej przez Wykonawce. stanowia. katalog
4

zamknie.ty tych okolicznosci? - zwazywszy na fakt, iz warunkiem skutecznie zastrzezonej kary umownej
jest precyzyjne i konkretnie wskazanie obowia.zku strony, ktorego nienalezyte wykonanie rodzi
obowia.zek zaptaty kary umownej;
Odpowiedz: Jest to katalog otwarty, zgodnie z SIWZ.

25. Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode. na zmniejszenie kar umownych opisanych § 5 ust. 1 lit b) tiret

pierwszy Wzoru Umowy do 0,1% wartosci brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za kazdy
dzieri opoznienia w dostawie?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

26. Do §5 ustl ppkt b) uste.p pierwszy projektu umowy w zakresie wysokosci kary za naliczanej
w przypadku zamowien w trybie "na ratunek". Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode. na obnizenie wymiaru
kary do 0,02% wartosci niezrealizowanej dostawy za kazda. godzine. zwloki?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

27. Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode. na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 lit b) tiret

drugi Wzoru Umowy do 0,1% wartosci brutto dostawy?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
28. Czy Zamawiajqcy zmieni wartosc kar umownych okreslonych w par. 5.1.b tiret drugie z 3%
do wartosci max 0,2%, a takze odniesie ten procent do wartosci towaru, ktdrego dotyczy nienalezyte
wykonanie umowy? Obecna kara umowna jest raza.co wygorowana.
Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody.

29. W § 5 ust 1 lit b) tiret drugie Zamawiaja.cy wprowadza sposdb naliczania kar umownych jako
procent od wartosci brutto Umowy. Natomiast zgodnie z §1 ust 11 Umowy jej wartoSc moze ulec
zmianie.

W zwia.zku z tym, w toku realizacji Umowy Wykonawcy be/Ja. przyslugiwaly roszaenia - albo o pelna.
realizacje. Umowy (jezeli kary be^Ja. naliczane od caloki), albo o miarkowanie kary umownej. Co wie^ej,
zgodnie z zasadami: uczciwosci kupieckiej oraz ekwiwalentnoki swiadczeri, kary powinny bye naliczane
od wartosci poszczegolnej dostawy. Zatem sposob naliczania przyj^ty w § 5 ust 1 pkt b tiret drugie
nalezy ocenic jako sprzeczny z powyzszymi zasadami i w zwia.zku z tym zapisy te sa. niewazne w swietle
art. 58 k.c.

Czy maja.c na uwadze powyzsze, Zamawiaja.cy zmodyfikuje brzmienie §5 ust. 1 lit. b tiret drugie Umowy
poprzez przyjscie naliczania kary umownej od wartosci brutto poszczeg6lnej dostawy a nie wartosci
brutto umowy tj. analogicznie jak w brzmieniu § 5 ust. 1 lit. b tiret pierwsze (kara liczona od wartosci
brutto niezrealizowanej w terminie dostawy);
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

30. Czy Zamawiaja.cy wyrazi zgode. na cesje. praw i obowia.zkow z wzoru umowy na bank kredytujqey grupe.

kapitalowa. Wykonawcy? Wykonawca zobowiazuje sie. powiadomic Zamawiaj^cego o dokonaniu takiej
cesji. Jednoczesnie Wykonawca potwierdza, iz mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw

i obowia.zkow z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarza.dzenia przez bank, kt6re
zostanie przeslane w formie pisemnej.

Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody.

31. W

celu

przyspieszenia

kontaktu,

prosimy

o

dopisanie

do

umowy

adresu

przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizacje. umowy po stronle Zamawiaja.cego.

mailowego

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.
Pytania dotycza.ce pozostatych zapisow SIWZ:
32. Uprzejmie prosimy o wyjasnienie w jaki sposob prawidlowo wypelnic kolumne kod EAN w Zala.czniku

nr 4, jezeli oferowany produkt nie znajduje si? w wykazie refundowanych lekow, srodkow spozywczych
specjainego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych?

Odpowiedz:

Obowiqzek

wskazania

kodu

EAN

dotyczy

produktow

leczniczych

znajduja,cych

sie

w wykazie refundowanych lekow, srodkow spozywaych specjainego przeznaczenia zywieniowego oraz
wyrobow medycznych - Zala.cznik B - ,,Leki dostepne w ramach programu /ekowego"\ub Zala.cznik C ,,Leki, stosowane w ramach chemioterapii w cafym zakresie zarejestrowanych wskazan i przeznaczen
oraz we wskazaniu okreslonym stanem klinicznym". W pozostalych przypadkach - zgodnie z wyborem

Wykonawcy -

kolumne 9 (kod

EAN)

mozna wypelnic aibo jej nie wypelniac lub tez wskazac:

,,nie dotyczy".

33. Prosimy Zamawiaja.cego o potwierdzenie, ze w przypadku skladania oferty na wyroby zakwaliflkowane
jako wyroby medyczne (Pakiet nr 139), Zamawiaja.cy nie bedzie wymagal od Wykonawcow posiadania:
zezwolenia GIF lub dokumentu potwierdzaja.cego, ze Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym

uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub innego wlasciwego
dokumentu potwierdzajqcego uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski
produktow leczniczych.
Do obrotu wyrobami medycznymi nie sa. wymagane dodatkowe kompetencje ani uprawnienia.
Odpowiedz: Zgodnie z § 5 pkt 6.1 SIWZ oraz § 6 pkt 3 SIWZ obowia.zek posiadania zezwoleii dotyczy

wyla.cznie Wykonawcow skladaja,cych oferte na produkty lecznicze, obj^te wymogiem posiadania
zezwolenia.

Sekcji Zanj^wic:n Publiczoych

\Ua Kisiet

