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SPZOZ/SAN/ZP/20/2017                                                      Sanok, dnia 9.1.2017r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/42/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę leków różnych do terapii przewlekłego WZW dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
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 Prawo zamówień publicznych, brak określenia 
warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3 umowy. Czy z 
związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 
Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2  
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą 
startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na 
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy 
zapisu §2 ust.6 ppkt b) projektu umowy)? 
Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 3  
Do treści §2 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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 podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 4 
Do treści §3 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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 podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 5  
Do treści §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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 podtrzymuje zapisy SIWZ 
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* Pytanie nr 6  
Prosimy o dopisanie do §3 ust.10 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych". 
Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający planuje stosować preparat Ribavirinum 200mg x 140 kapsułek twardych wyłącznie 
w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią 
bezinterferonową”, zgodnie z załącznikiem B.71?  
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 8 – dot. części 1 poz.1,2 
Czy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z zapisów 
właściwego dla danego produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w art.11 ust. 2 
pkt 7) oraz ust. 5  pkt 2) i pkt 5) ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiącego 
załącznik do decyzji o refundacji, Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny w trakcie realizacji umowy 
poprzez faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę lub sprzedaży po niższej cenie? 
Wykonawca zamówienia publicznego zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału 
dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

 


