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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/320/2016

Bolesławiec, dnia 14 października 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych. Znak sprawy: 12/leki/16.
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.
PYTANIE WYKONAWCY I ODPOWIEDŹ 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.
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 potwierdzane faxem i zostają wysłane
pocztą.
Pyt. nr 2. 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 3. 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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Pyt. nr 4. Dotyczy projektu umowy
Czy zamawiający wykreśli zapis par. 9.4 w zakresie ‘pomyłek asortymentowych Zamawiającego’? Ważne i
skuteczne zamówienie, prawidłowo zrealizowane, nie niesie za sobą możliwości zwrotu towaru, a do tego sprowadza
się ten zapis. Własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą dostawy i nie mamy tu do czynienia z wynajmem
produktów, sprzedażą na próbę itd.
Zwrócone leki nie mogą już być przedmiotem obrotu, zatem akceptowanie zwrotów pełnowartościowego towaru w
razie „pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego” grozi Wykonawcy rażącą stratą i jest sprzeczne z istotą
umowy sprzedaży (i zasadami współżycia społecznego).
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 9 ust. 4.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3 poz. 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 22 insuliny glargine w postaci wstrzykiwaczy
typu Solostar?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 3 poz. 22 insuliny glargine w postaci wstrzykiwaczy
typu Solostar, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
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