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ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA  nr 3, 4 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup  wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Znak postępowania  SZOZ/ZP-3/475/2018 

Pytanie 1 

Czy w świetle treści par. 3.1 Zamawiający dopuszcza, aby jednym dowodem dostawy była faktura VAT 

dostarczana wraz z dostawą? Systemy magazynowo-księgowe generują jako jedyny dokument dostawy fakturę 

VAT. 

Odp.: Dopuszczamy. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.4? Wszelkie reklamacje winny być rozpatrywane przy udziale 

Wykonawcy, zatem zgodnie z procedurą określoną w par. 5. Wprowadzenie możliwości „odmowy przyjęcia 

towaru” oznacza w istocie specjalną, jednostronną procedurę reklamacyjną, w wyniku której Wykonawca 

pozostaje z nieodebranym towarem i bez możliwości wyjaśnienia kwestii reklamacyjnych, co narusza zasady 

określone w KC odnośnie do reklamacji.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyjaśnia,  że zapis par. 4.4. dotyczy sytuacji  stwierdzenia nieprawidłowości 

w momencie dostawy-odbioru dostarczenia towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem i podpisaną umową.  

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.10? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są 

przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia 

powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie 

zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą 

stratą po stronie Wykonawcy. 

Odp.: Powyższe sytuacje szczegółowo regulują postanowienia par. 4 ust. 10 i 11 Wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.4? w par. 5.1-5.3 wyczerpująco uregulowano kwestie postępowania 

reklamacyjnego, zatem brak podstaw, aby w par. 5.4 wprowadzać dodatkową procedurę „zwrotu towaru”. Towar 

powinien podlegać procedurze reklamacji, w nie być „zwracany” na podstawie jednostronnej decyzji 

Zamawiającego. Taka procedura oznacza w istocie specjalną, jednostronną procedurę reklamacyjną, w wyniku 

której Wykonawca pozostaje ze „zwróconym” towarem i bez możliwości wyjaśnienia kwestii reklamacyjnych, co 

narusza zasady określone w KC odnośnie do reklamacji. Wykonawca wnosi nadto o wyjaśnienie, kiedy 

Zamawiający zastosuje procedurę wskazaną w par. 5.1-5.3, a kiedy procedurę wskazaną w par. 5.4? 

Odp.: Zamawiający wykreśla zapis par. 5 ust. 4. Par. 5 umowy otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest dobrej jakości i wolny od jakichkolwiek wad, 

odpowiadający świadectwom i atestom dopuszczenia przez właściwe organy. 

2. W przypadku dostarczenia towaru wykazującego brak ilościowy lub jakościowy, Zamawiający sporządza na 

tę okoliczność notatkę i powiadamia o tym Wykonawcę faksem lub mailem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od momentu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, 

dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię 

towaru. Dostarczenie nowego przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku 

zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 
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pkt 1, za jeden dzień opóźnienia – dotyczy to sytuacji dotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany towaru 

na pełnowartościowy. W sytuacji niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wymiany zastosowanie ma § 4 ust. 

4-5. 

4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi w dniu dostawy posiadać minimum 12 miesięczny okres ważności 

lub gdy termin ważności jest krótszy niż 12 miesięcy – należy dostawę takiego towaru uzgodnić z Kierownikiem 

Działu Farmacji”. 

Zapis par. 5 ust. 1 -3 dotyczy towaru po odbiorze. 

 

Pytanie 5 

Czy w zadaniu Nr 1 poz. 58 i 59 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 i 0,5 mg/ml) 

Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w 

ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 58 i 59 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 i 

0,5 mg/ml wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z 

obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 58 i 59 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 i 

0,5 mg/ml dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  

Odp.: Tak. 

 

Pytanie 8 

Czy w zadaniu Nr 1 poz. 58 i 59 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 i 0,5 mg/ml 

Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci 

budezonidu zmikronizowanego? 

Odp.: Nie. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 poz. 58 i 59 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 i 0,5 

mg/ml wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w 

różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek? 

Odp.: Nie. 

 

 

W załączeniu zmodyfikowany Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

 

Jadwiga Konieczniak 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

 

 


