EZ.272.001.2022

Wrocław, dnia 30.03.2022r.
EZ/200/22
Dotyczy: zmiany SWZ, odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
p
nieograniczonego na
dostawy produktów leczniczych do programów lekowych (sygnatura sprawy: EZ/007/2
007/201/22).
Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje,
że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:
Pytanie 1
„Czy
Czy Zamawiający w ramach pakietu 3 wymaga zaoferowania leku Adalimumab zarówno w postaci roztworu do wstrzykiwań
w ampułko-strzykawce,
strzykawce, jak i we wstrzykiwaczu? Forma podania typu wstrzykiwacz jest równoważna z podaniem w postaci
ampułko strzykawki i nie różni się pod względem ilości substancji czynnej leku oraz jego działania
działania.”
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część SWZ,
poprzez zmianę kolumny nr 5 „Postać/ rodzaj op j.” poz. 1 Zadania 3 na „roztwór do wstrzykiwań we
wstrzykiwaczach i/lub amp.-strzyk.
strzyk. ***”. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy – ZMIANA 1”
Pytanie 2
“Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy w § 3 ustęp 2 o zwrot "Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od
pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy apteki dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie”?”
Odpowiedź: Zamawiający
mawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego integralną część SWZ, poprzez
dopisanie ust. 7 w §3 Warunki dostaw w brzmieniu „Jeżeli dostawa produktów leczniczych wypada w dniu wolnym
od pracy lub w sobotę,, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”. W załączeniu
zmieniony wzór umowy - ZMIANA 1.
Pytanie 3
„Czy
Czy Zamawiający w § 11 ust. 5 umowy wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych?
Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź
zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostar
dostarczenia
czenia towaru. Wykonanie tego
w krótszym czasie jest niemożliwe”
Odpowiedź: Zamawiający nie
ie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy stanowiącego integralną część SWZ
Dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji
modyfikacji:
1. “Formularza cenowego” stanowiącego integralną część SWZ
SWZ, poprzez:
zmianę kolumny nr 5 „Postać/ rodzaj op j.” poz. 1 Zadania 1 na „roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczach i/lub
amp.-strzyk. ***”.
- wprowadzenie/zmianę zapisów dla poz. 1 Zadania 23: kolumny 7 “Ilość w op.j.*” – 1****, kolumny 9 “Zaof. Ilość w op.
j. *” – 1; kolumny 10 “Zaof. ilość op.j. zamówienia podstawowego*” – 75,0; kolumny 21 “Zaof. ilość op.j. objęta
prawem opcji” – 45,0.
- wprowadzenie zapisów dla poz. 1 Zadania 3: kolumny 20 “Ilość op.j. objęta prawem opcji” – 345,0.
- zmianę zapisu “* Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości ssztuk
ztuk w opakowaniu z odpowiednim
przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca
nie może zaoferować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych
(przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu
z zawartej umowy poprzetargowej p
przynajmniej 1 opakowania. – NIE DOTYCZY ZADANIA 23”
- dopisanie pod “Formularzem cenowym”: “Wykonawca
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania jedynie produktu
wymienionego w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
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-

-

spożywczych
pożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów med
medycznych
ycznych w części B załącznika
z zachowaniem warunków przetargowych, czyli w przypadku ewentualnego usunięci
usunięcia zaoferowanego leku
z Obwieszenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundow
refundowanych,
anych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Wykonawca ma prawo do dostawy innego równoważnego
preparatu ujętego w ww. Obwieszczeniu z zac
zachowaniem
howaniem warunków przetargowych - dotyczy wszystkich pozycji
przedmiotu zamówienia.”
dopisanie pod “Formularzem cenowym”: “We wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga
zaoferowania produktów leczniczych, dopuszczonych w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne do obrotu i
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.”
wprowadzenie pod “Formularzem cenowym” zapisu oznaczonego symbolem “**** Zamawiający nie dopuszcz
dopuszcza
zmiany ilości w opakowaniu jednostkowym
tkowym – DOTYCZY ZADANIA 23”
zmanę ilości pozycji w Zadaniu 6 poprzez dodanie poz. 2
2-4.
4. Opis kolumn w dodanych pozycjach zawiera zmieniony
“Formularz cenowy”.

2. wzoru umowy stanowiącego integralną część SWZ
SWZ, poprzez:
- zmianę ust. 1 §1 Strony umowy, który otrzymuje brzmienie
brzmienie: “Strony
Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w
rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129) - zwanej dalej
Pzp”
- dopisanie ust. 7 §4 Zobowiązania Wykonawcy w brzmieniu „Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w
przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilośc
ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego
zakresu nie może przekroczyć 30%
0% wartości umowy brutto.”
-

zmianę ust. 8 §13 Zmiana postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie
brzmienie: „W
W przypadku zmian stawek podatku VAT,
podatku akcyzowego, zmiany wysokości
sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z ustawą z dnia 4.10.2018r. o Pracowniczych Planach
Kapitałowych w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość
wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia
zmiany
any wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu
pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym
wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wyk
Wykonawcę
onawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.”

-

dopisanie ust. 9 §13 Zmiana postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:
„9. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wartości umowy bądź ilości przedmiotu umowy w sytuacji gdy nastąpi
zmiana w zakresie finansowania procedur medycznych Zamawiającego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w
szczególności w sytuacji przeprowadzenia przez N
Narodowy
arodowy Fundusz Zdrowia wspólnego postępowania na zakup
leków co spowoduje ograniczenie finansowania Zamawiającego na podstawie art. 132 ust. 2b ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U
U. z 2021 r. poz.
1285). W takiej sytuacji zmniejszeniu ulega cena jednostkowa przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż do stron należy
decyzja czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega wartość umowy określona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy przy
jednoczesnym pozostawieniu
stawieniu ilości produktów w niezmienionej formie, czy wartość umowy określona w § 8 ust. 1
niniejszej umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości produktów."
Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” ofertę należy złożyć z naniesioną
poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.
W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy – ZMIANA 1”, wzór umowy-ZMIANA 1, uwzględniające
niające powyższe modyfikacje.
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