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Dotyczy: postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem
zamówienia  są  Sukcesywne  dostawy  leków  refundowanych nr  sprawy:  TZ.280.35.2021,
TED 2021/S 174-453256

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANIE TREŚCI SWZ

I. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający  Szpital  Uniwersytecki  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze
sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129  zwanej  dalej  ustawą)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
wpłynęły   pytania.  Zgodnie  z  art.  135  ust.  6  ustawy  Zamawiający  udostępnia  treść  zapytań  wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 17, produktu leczniczego Imatinib w postaci
tabletek powlekanych?  Zgoda na powyższe pytanie  umożliwi  przystąpienie  do przetargu większej  ilości
wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty dla Szpitala.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 18 do SWZ.i dopuszcza
postać leku: tabletki powlekane.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie nr 17 produkt Imatinib nie posiadał szczególnych wymagań
dotyczących  sposobu  przechowywania  z  uwagi  na  fakt,  że  lek  jest  przepisywany  w  lecznictwie
ambulatoryjnym,  transportowany  przez  pacjenta,  a  brak  zaleceń  co  do  warunków  przechowywania
gwarantuje  stabilność chemiczną leku i tym samym bezpieczeństwo pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wymaga,  aby  zaoferowany  w zadaniu  17  produkt  leczniczy  nie  posiadał  szczególnych
wymagań dotyczących sposobu przechowywania..

Pytanie 3
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
Do treści §2 ust. 3 wzoru umowy. Wskazujemy, że zapis §2 ust. 3 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny.
Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej
oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym
wnosimy o doprecyzowanie zapisu §2 ust. 3 umowy, w taki sposób aby był zgodny z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99
ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 1 (nakazującym wskazanie
minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy
jeśli  zmiana  w sposób znaczny rozszerza  albo  zmniejsza  zakres  świadczeń i  zobowiązań wynikający  z
umowy) oraz art.  455 ust.1  pkt  1  (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie  po  spełnieniu  warunków
wskazanych w ustawie Pzp).
Odpowiedź:
Zamawiający we wzorze umowy – Załącznik nr 20 do SWZ, zastrzegł prawo do zakupienia mniejszej od
przewidzianej  we  właściwych  załącznikach  do  umowy  ilości  poszczególnych  produktów  objętych
przedmiotem zamówienia, jednak nie mniej niż 70 % wskazanej w § 1 ust. 3 wartości przedmiotu umowy, co
wypełnia wymóg postawiony w art.  433 pkt  4)  ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa zabrania
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przewidywania  możliwości  ograniczenia  zakresu  zamówienia  przez  Zamawiającego  bez  wskazania
minimalnej wartość lub wielkość świadczenia). Ilości przewidziane w formularzach cenowych oszacowane
zostały  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  umów.  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  przewidzieć
struktury  zachorowalności,  z  tego  też  powodu  przewidział  możliwość  zamienności  asortymentowej
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 4
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
Do treści §3 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu
przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to
raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
Do treści  § 4 ust.  8 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści
art.  552  k.c.:  "...  z  wyłączeniem  powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie
z  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  uprawniają  Sprzedającego  do  odmowy  dostarczenia
towaru Kupującemu.".
Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie
z § 17 w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
a w zakresie przez nią nieuregulowanym - przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Pytanie 6
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
W związku  z  zapisem  §  6  ust.1  pkt  1)  wzoru  umowy  prosimy  o  dopisanie  następującej  treści:"...pod
warunkiem, iż wykonawca będzie w odpowiednim czasie poinformowany przez producenta.".
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
Do treści § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7
ust.1  pkt  a)  poprzez  zapis  o  ewentualnej  karze  za  odstąpienie  od  umowy w wysokości  10% wartości
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 8
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
Do treści §7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w
wysokości  1%  wartości  NIEDOSTARCZONEGO  w  terminie  zamówienia  za  każdy  rozpoczęty  dzień
zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu
za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 8,1% w
skali  roku,  liczona  od  kwoty,  której  dotyczy  opóźnienie.  Natomiast  dla  wykonawcy  zamówienia  jest
przewidziana kara w wysokości 1 825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.
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Pytanie 9
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z
późn.  zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki  staną się aktualne w okresie od chwili
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania.
Odpowiedź:

W  stosunku  do  Zamawiającego  nie  zachodzą  przesłanki  „niewypłacalności”  oraz  „zagrożenia
niewypłacalnością”  w  rozumieniu  art.  6  ustawy  z  dn.  1.01.2016r.  –  Prawo  restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535
z późn. zm.)

Pytanie 10
dot. załącznika nr 20 i 21 do SWZ
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  ustanowienie  ze  swojej  strony  zabezpieczeń  cywilnoprawnych
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Celem  wyjaśnienia  powyższego  zapytania  zwracamy  uwagę  na  ogromne  ryzyko  Wykonawcy  związane
z  potencjalnym  ogłoszeniem  postępowania  restrukturyzacyjnego  lub  upadłościowego  wobec
Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych
masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania
umowy  przetargowej  Zamawiający  zamierza  korzystać  z  narzędzi  przewidzianych  w  ustawie  z  dn.
1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11
Dotyczy zad. 1
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Trametinibum, 2 mg,  tabl.powl., 30 szt  w ilości 53 op.? bądź innej
ilości opakowań wskazanej przez Zamawiającego.
(opakowanie * 56 tab. jest niedostępne)
Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie kolumny 4, 6 i 7. W związku
z powyższym proponowany przez Wykonawcę produkt leczniczy spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 12
Dotyczy pak. 15
Proszę o doprecyzowanie z racji zapisów w formularzu:
„3. Wykonawca zaoferuje produkt wyłącznie w postaci roztworu.
Czy Zamawiający dopuszcza do wyceny Topotecanum, 1mg/ml; 1ml, konc.d/sp.roztw.d/inf, 1fiol ?
Odpowiedź:
Tak, w związku z powyższym Zamawiający  dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 16 do SWZ i wykreśla
zapis „ 3. Wykonawca zaoferuje produkt wyłącznie w postaci roztworu”.

Pytanie 13
Dotyczy pak. 17
Czy zamawiający dopuszcza do wyceny preparat w postaci tabletek powlekanych ?
Odpowiedź:
W związku z  udzieloną odpowiedzią  na pytanie  1  Zamawiający  dopuścił  możliwość zaoferowania  leku
w postaci tabletek powlekanych.
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Pytanie 14
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek,
kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak,
aby  liczba  sztuk  była  zgodna  z  SWZ?  Umożliwi  to  złożenie  oferty  atrakcyjniejszej  pod  względem
ekonomicznym
Odpowiedź:
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie dotyczy leków refundowanych, Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert na inne wielkości opakowań niż wskazane w formularzach cenowych, gdyż tylko
takie opakowania objęte są refundacją.  Jednocześnie w zakresie zadania 11 Zamawiający w formularzu
cenowym  dodaje  zapis:  „Zamawiający  wymaga  leku  refundowanego  stosowanego  w  programach
lekowych/w katalogu chemioterapii”.

Pytanie 15
Prosimy  o  podanie,  w  jaki  sposób  prawidłowo  przeliczyć  ilość  opakowań  handlowych  w  przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów  itp.), niż
umieszczone w SWZ:
 podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy też
 ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie dotyczy leków refundowanych, Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert na inne wielkości opakowań niż wskazane w formularzach cenowych, gdyż tylko
takie opakowania objęte są refundacją.  Jednocześnie w zakresie zadania 11 Zamawiający w formularzu
cenowym  dodaje  zapis:  „Zamawiający  wymaga  leku  refundowanego  stosowanego  w  programach
lekowych/w katalogu chemioterapii”.

Pytanie 16
Dotyczy  §  8  ust.  2  umowy.  Czy  Zamawiający,  w  przypadku  reklamacji  jakościowej,  która  wymaga
przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji
w ciągu 14 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje,  że na podstawie  art.  137 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo
zamówień  publicznych  oraz  w  związku  z  udzielonymi  wyżej  odpowiedziami  na  pytania,  dokonuje
następujących zmian treści SWZ:

W miejsce dotychczasowych Formularzy  cenowych dla  zadania  1,  11,  15,  17 Zamawiający wprowadza
Formularze cenowe dla zadania 1, 11, 15, 17 po modyfikacji z dnia  24 września 2021 roku

Antoni Ciach
Dyrektor ds. Lecznictwa

podpis na oryginale

UWAGA
Udzielone odpowiedzi i  dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet
tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.
Publikacja:

www.bip.szpital.zgora.pl
a/a TZ.280.35.2021
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