Kraków, 5 marca 2015r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/15
Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa leków"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie
art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z
późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w
terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 2% dziennie liczonej od wartości brutto
nie dostarczonego w terminie zamówienia? Wskazujemy, że podana w §5 ust.1 wysokość kary za opóźnienie
spełnienia świadczenia przez wykonawcę jest niewspółmiernie wysoka do wysokości kary za niespełnienie
świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego. Kara za opóźnienie dostawy wynosić ma 1825% w skali roku,
natomiast kara za opóźnienie płatności przez Zamawiającego wynosić może maksymalnie 8% w skali roku.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden
sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z
art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności
zapisów z §1 ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się z powyższym stwierdzeniem. Okoliczności zmiany i ich zakres
zostały wskazane w §1 ust. 2. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie
wyżej powołanego zapisu. Przedmiotowa zamiana nie stanowi zmiany umowy w trybie przewidzianym w
art. 144 ust. 1 PZP lecz jest przewidzianym w umowie prawem opcji.
3. Do treści §5 ust.4 projektu 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 wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian, w związku z czym ust.4 w §5
projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego jako dzień
dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie potrącona różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami
towarów zakupionych u innego Wykonawcy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności,
które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Zamawiającemu.”
4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. nr 1,2,3 podając jednostkę miary jako opakowanie miał na myśli
preparaty w opakowaniach x 20 poj., w podanych odpowiednio ilościach?
Odpowiedź: Tak.
5. Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3 frazę „i rozładować”? Względnie uściśli, że nie ma to oznaczać
konieczności umieszczenia opakowań jednostkowych we wskazanych miejscach na półkach czy w lodówkach
apteki? Taki obowiązek powodowałby opóźnienie następnych dostaw zaplanowanych na ten dzień.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie frazy „i rozładować”. Zgodnie z paragrafem 2
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO 9001:2008

ust. 3 „Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć, dostarczyć, wnieść i rozładować towar do siedziby,
Zamawiającego na koszt i ryzyko własne.”
Wniesienie i rozładowanie towaru ma odbyć się w Dziale Farmacji, co nie oznacza konieczności
umieszczenia opakowań jednostkowych we wskazanych miejscach na półkach czy w lodówkach apteki.
6. Czy Zamawiający zamieni w par. 4.6 frazę „logo kontrahenta’ na frazę „oznaczenie kontrahenta”?
Odpowiedz: Tak.
7. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.1 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 5% zastosuje
stawkę max. 0,5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%.
8. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.2 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 10% zastosuje
stawkę max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%.
9. Czy Zamawiający zmieni zapis par 5.3 w ten sposób, że zamiast stawki kary umownej 10% zastosuje
stawkę max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8%.
10. Czy Zamawiający zmieni termin określony w par. 8.3 z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?
Odpowiedz: Nie.
11. Czy Zamawiający dopisze w par. 12.1.4 zdanie: „Obowiązek taki nie pojawia się, jeśli cena oferowana w
ramach Umowy jest niższa od urzędowej”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższa propozycje zmian w związku z czym w par. 12 ust. 1 pkt
4otrzymuje nowe brzmienie:
„w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, zmiany
cen następują automatycznie stosownie do tych zmian, obowiązek taki nie pojawia się, jeśli cena oferowana
w ramach Umowy jest niższa od urzędowej.”
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 leku w postaci fiolki, gdyż tylko w takiej
postaci występuje na polskim rynku?
Odpowiedz: Tak.

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, modyfikuje SIWZ
w następującym zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ (Formularz cenowy) w zakresie pakietu nr 7, który
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma,
Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
 Wykonawcy, którzy zadali pytania
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
Załączniki:
 Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ
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