Tarnowskie Góry, dnia 20.09.2022r.
ZP/AiZ - 589 / 2022
Wszyscy wykonawcy
W związku z zapytaniami dotyczącym zaproszenia do składania ofert na dostawę leków
nr ZP/AiZ/581/2022 z dnia 16.09.2022r., Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1
Do §4 ust. 1, ust. 6 wzoru umowy: Wskazujemy, że zapis §1 ust. 6 wzoru umowy jest nazbyt
ogólny, gdyż na jego podstawie, wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji
cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości
przedmiotu zamówienia. W związku z tym, wnosimy o doprecyzowanie zapisu §1 ust. 6
wzoru umowy, w taki sposób, aby określone zostały minimalne, gwarantowane ilości
zamawianego asortymentu.
Prosimy także o modyfikację treści §1 ust. 6, poprzez skonkretyzowanie granicznych
wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza
zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu
asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%,
przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o
20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów.
Aktualna treść §2 ust. 3 wzoru umowy jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie
wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie
jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są w stanie dokonać
prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.
Odpowiedź
W sprawie §1, ust. 6 wzoru umowy – Zamawiający nie wyraża zgody.
Ilość poszczególnych pozycji asortymentowych jest ilością szacowaną na podstawie zużycia
leków w latach ubiegłych. Nie ma możliwości wskazania minimalnej ani maksymalnej ilości,
a tym bardziej faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oszacował wielkość zamówienia na podstawie rocznego zużycia leków,
dodatkowo uwzględniając ewentualne zwiększone zapotrzebowanie w wysokości ok. 20 –
30% na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentów oraz ciągłości opieki.
Pytanie 2
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki
„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn.
1.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z
dn. 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy
Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do
zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odpowiedź
W stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną NIE aktualizują się przesłanki
„niewypłacalności” ani „zagrożenia niewypłacalnością”.
Według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki NIE staną się aktualne w okresie od chwili
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń
cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących
postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy
związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub
upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w
całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi,
prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej
Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
W toku trwania umowy wynikającej z niniejszego postępowania Zamawiający nie zamierza
korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535
z późn. zm.)
Pytanie 4
Dotyczy: § 1ustęp3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie:
„zamówienia będą mogły być realizowane po przez platformę internetową Medlink”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zapewnienia możliwości równoczesnego korzystania z
pozostałych
ścieżek
wysyłania
zamówień
i
zgłaszania
zwrotów,
reklamacji
i uszkodzeń towarów tj. telefonicznie, pisemnie (e-mail, fax).
Pytanie 5
Dotyczy: § 1 ustęp 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu:
„Dostawy leków cytostatycznych odbywać się będzie do apteki szpitalnej…”
Uzasadnienie: Zgodnie z DPD kierowca ma obowiązek dowieźć towar na wskazany na fakturze
adres odbiorcy co w przypadku tej oferty jest: ul. Lipowa 3, 42-600 Tarnowskie Góry.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
Dotyczy: § 1 ustęp 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu:
„W przypadku złożenia zamówienia do godziny 16:00 przez Kupującego”
Odpowiedź
Zamawiający wyrażę zgodę.
Pytanie 7
Dotyczy: § 1 ustęp 6
Czy Zamawiający usunie zapis z ustępu 6, a doda zapis:
„Dodatkowo wnosimy o zapis, iż Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać co najmniej 80%
wartości niniejszej umowy”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8
Dotyczy: : § 1 ustęp 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:
„Wnosimy o dodanie zapisu, iż Dostawca gwarantuje ceny do ilości obowiązujących w Załączniku.
Po przekroczeniu tych ilości może nastąpić rekalkulacja ceny, o czym Zamawiający zostanie
pisemnie poinformowany przed realizacją zamówienia.”
Odpowiedź
Zamawiający wyrażę zgodę.
Pytanie 9
Dotyczy: § 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie:
„Leki objęte umową podlegają gwarancji Sprzedawcy tylko do ilości wskazanych przez
Zamawiającego”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10
Dotyczy: § 2 ustęp
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie:
„Dostawa leków zgodnie z zamówieniem i bez wad kwitowana będzie przez upoważnionego
pracownika apteki na urządzeniu mobilnym kierowcy…”
Odpowiedź
Zamawiający wyrażę zgodę.
Pytanie 11
Dotyczy: § 2 ustęp 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury”

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
Dotyczy: § 4 ustęp 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „72 godz.”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytania 13
Dotyczy:§ 5 ustęp 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „5%”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
Dotyczy: § 5 ustęp 3
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu:
Wykluczając sytuacje niezależne od hurtowni, np. (brak u producenta, produkty limitowanie).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 15
Dotyczy: umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy 3 zapisy:
1. „Wykonawca w trybie art. 4c. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów tej ustawy”
2. „Ceny z Załącznika obowiązują do ilości zawartych w niniejszej ofercie. Produkty z
przekroczoną ilością podlegać będą rekalkulacji cen. „
3. „Wykonawca w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z zapytania
ofertowego, ma prawo przekazywać na bieżąco producentowi informację o ilościach i
produktach zakupionych przez Zamawiającego, które Wykonawca zaoferował w wycenie,
a znajdujących się w portfolio producenta, w celu właściwego zabezpieczenia stocków
oraz rozliczenia warunków przyznanych pod niniejszą wycenę.”
Odpowiedź
Zamawiający wyrażę zgodę.
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