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Bolesławiec, dnia 12 września 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 9/leki/17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający w par. 1.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust.
4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być
składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji
elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej. Zamówienie uważane jest za złożone
dopiero po jego „potwierdzeniu” mailem lub faksem.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z § 1 ust. 2 projektu umowy możliwości składania zamówień w formie
telefonicznej ponieważ, takie zamówienia zgodnie z zapisami umowy są niezwłocznie potwierdzane faxem
lub e-mailem.
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.5? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 4.10 i zakładają one,
zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 4.5 wprowadza
jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak
przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia
reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC
Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 4 ust. 5.
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Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy
Czy w świetle treści par. 6.4 Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury wraz z dostawą? Faktura VAT
wystawiana jest z chwilą wysyłki produktów z magazynu i jest jedynym dowodem dostawy (doręczanym wraz z
dostawą). Programy magazynowo-księgowe Wykonawcy nie umożliwiają wystawiania innego dokumentu, niż
faktura przy wyjściu towaru z magazynu.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury wraz z dostawą.
Pyt. nr 4. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający rozważy wykreślenie zapisu par. 9.3 Umowy? Te informacje umieszczone są na opakowaniu,
względnie zawiera je ulotka dołączona do leku, umieszczona w opakowaniu.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 9 ust. 3.
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