WSz – II.4.291.57.248.2019
Tarnobrzeg, dnia 22.10.2019 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust.
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Czy Zamawiający w par. 8.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo
wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w
krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w par. 9.2 zmieni sposób naliczania kary umownej z godziny opóźnienia na minimum 12
godzin opóźnienia i dopiero od tego terminu naliczać będzie kare umowną za kolejne 12-godzinne okresy?
Obecny sposób ustalania kar umownych może doprowadzić do ich naliczenia w wysokości rażąco wygórowanej –
prawie 7,5% dziennie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopisze, że zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności? Jest to zapis
korzystny także dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i jednocześnie zmienia Projekt umowy
stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, w zakresie § 6 poprzez wprowadzenie ust. 6 o następującej treści: „Wszelkie
zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.”
Pytanie 4
Do §3 ust. 18 wzoru umowy: Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej
Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §3 ust. 18, wnosimy o
udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający
umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów
pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu
finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści,
wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby
oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym. Ponadto, z uwagi na zastrzeżony zakaz wstrzymywania dostaw,
w związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego, prosimy o usunięcie z
umowy odpowiednich postanowień §3 ust. 18.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w dokumenty udostępni Wykonawcy na jego wniosek.
Pytanie 5
Do §4 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie §4 ust. 9 wzoru umowy, który wg naszej opinii jest niezgodny
ze społeczno-gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicznego. Powyższy zapis przenosi w całości
odpowiedzialność na wykonawcę za leki zakupione i niewykorzystane, refundowane przez NFZ, a których to cena
może ulec zmianie w wyniku decyzji Ministerstwa Zdrowia. Należy podkreślić, że wykonawca nie ma wpływu na
poziom zamówień, wykorzystanie produktów leczniczych przez Zamawiającego jak również na decyzje
refundacyjne Ministra Zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
Do §5 ust. 13 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "...
z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7
Do §9 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżonej w
§9 ust. 2 wzoru umowy, dotyczącej dostaw na CITO w taki sposób aby wynosiła ona 0,03% wartości brutto
dostawy nienależycie wykonanej za każdą godzinę zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8
Do §9 ust. 3, 4, 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy zastrzeżonej w §9 ust. 3, 4, 5 wzoru umowy, w taki sposób aby wynosiła ona 5% ale
obliczane od wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI UMOWY?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
w zakresie § 9:
ust. 3 z zapisu: W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust.1. na zapis: W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust.1.
ust. 4 z zapisu: W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1. na zapis: W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 %
wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1.
ust. 5 z zapisu: W przypadku określonym w ust.1 i 2 gdy opóźnienie przekroczy trzykrotnie co najmniej 2 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1. § 8 ust. 6 obowiązuje. na zapis: W przypadku określonym w ust.1 i
2 gdy opóźnienie przekroczy trzykrotnie co najmniej 2 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
określonego w § 3 ust.1. § 8 ust. 6 obowiązuje.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:
1. Zmienia Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 i nr 8.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że nie przedłuża
terminu składania ofert.
Termin składania ofert do dnia 25.10.2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2019 r. o godz. 10:15.

