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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/43/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na   dostawę leków różnych to terapii przewlekłego WZW   dla

SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

 
* Pytanie nr  1 -  dot. pakietu  nr 2
Zwracamy się z prośbą o ponowne przeliczenie pozycji nr 3 w pakiecie nr 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). 

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. 
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* Pytanie nr 2 -  dot. projektu umowy
Do treści §2 ust.2 projektu umowy prosimy o dopisanie  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 do treści §2 ust.2 projektu umowy dopisuje następującą treść: 
"..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych
sytuacjach  i  każdorazowo  zgodę  na  nie  musi  wyrazić  upoważniony  przedstawiciel
Zamawiającego."

* Pytanie nr 3 -  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. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, 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 4 -  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)? 
powiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 5 -  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. 

* Pytanie nr 6 -  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 7 -  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. 

* Pytanie nr  8 -  dot. projektu
Prosimy o dopisanie do §3 ust.9 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych".
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr  9 -  dot. pakiet nr 1 poz. 1
Czy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z apisów
właściwego dola danego produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w
arrt. 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 przewidział taką możliwość we wzorze umowy. 

      Z poważaniem  
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