
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/436/2017                          Sanok, dnia  17 sierpnia 2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na   dostawę leków różnych to terapii WZW dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

 
DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

 
* Pytanie nr 1 -  dot. pakietu  nr 1 poz. 1 i poz. 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
sprzedaż po niższej cenie ? 
Wykonawca zamówienia publicznego zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału
dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 2 -  dot. pakietu nr 6, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 6 poz. 2 na wycenę preparatu w postaci kapsułek 
twardych ?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 3 -  dot. pakietu nr 3
Zwracamy się z prośbą o ponowne przeliczenie pozycji nr 3 (Ribavirin tabl 200mg x 168 tabletek) w
pakiecie 2
Zgodnie  z  aktualnymi  Charakterystykami  Leczniczymi  leki  Viekirax  +/-  Exviera  są  wskazane  w
leczeniu przewlekłego WZW typu C u pacjentów z genotypem 1a, 1b oraz 4.

Dodanie rybawiryny jest wymagane wyłącznie u pacjentów z genotypem 1a oraz genotypem 4, nie
jest natomiast wymagane u pacjentów z genotypem 1b (zarówno bez marskości jak i w przypadku
występowania marskości wyrównanej – tzn. w stopniu Child-Pugh A). 

 Jak  wynika  ze  struktury  pakietu   zakładacie  Państwo  leczenie  jedynie  pacjentów  zakażonych
genotypem 1 (wskazuje na to proporcja 1:1 Viekiraxu i Exviery, ponieważ w przypadku zakażenia
genotypem 4 nie podaje się Exviery). 
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Na  chwilę  obecną  publikowane  dane  epidemiologiczne  wskazują,  że  odsetek  pacjentów
wymagających dodania rybawiryny w leczeniu zakażenia genotypem 1 lub 4 HCV, zgodnie z ChPL
produktu leczniczego Viekirax (pkt. 4.2, tabela.1), nie powinien wynosić więcej niż 5-10%.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

* Pytanie nr 4 -  dot. pakietu nr 7
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat Tenofovir tabl 245mg x 30szt posiadał trwałość
wynoszącą 60 dni po otwarciu butelki?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

* Pytanie nr 5 -  dot. projektu umowy §2 ust.2
Do treści §2 ust.1 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z
bieżącym  zapotrzebowaniem,  czyli  nie  przewiduje  konieczności  dłuższego  przechowywania
zamówionych  produktów  w  magazynie  apteki  szpitalnej,  to  dlaczego  wyznacza  warunek  10-
miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem
farmaceutycznym  produkty lecznicze  do  ostatniego dnia  terminu  ważności  są  pełnowartościowe  i
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.1 projektu umowy
następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w
wyjątkowych  sytuacjach  i  każdorazowo  zgodę  na  nie  musi  wyrazić  upoważniony  przedstawiciel
Zamawiającego."
Odpowiedź:  Zamawiający dopisuje do do §2 ust.2 projektu umowy następującą treść: 
"...,  dostawy  produktów  z  krótszym  terminem  ważności  mogą  być  dopuszczone  w  wyjątkowych
sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
§2 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
2.  Szczegółowy  wykaz  asortymentowy  objęty  umową  i  ceny  określa  załącznik  nr  1  stanowiący
integralną część niniejszej umowy. Ilości podawane będą Wykonawcy każdorazowo w  zamówienia
złożonym mailem  lub faxem. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może być
krótszy niż 10 miesięcy od daty dostawy,  dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być
dopuszczone  w  wyjątkowych  sytuacjach  i  każdorazowo  zgodę  na  nie  musi  wyrazić  upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego."

* Pytanie nr 6 -  dot. projektu umowy
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 7 -  dot. projektu umowy
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 8 -  dot. projektu umowy 
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.
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* Pytanie nr 9 -  dot. projektu umowy
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 10 -  dot. projektu umowy
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.

      Z poważaniem  
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