Maków Mazowiecki 25.02.2014r

oznaczenie sprawy : 02/2014

Dotyczy wzoru umowy
Pyt Nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 4 na „Ceny jednostkowe określone
w Załączniku do umowy mogą ulec podwyższeniu lub obniżeniu w okresie obowiązywania
umowy jedynie w sytuacjach podwyższenia / obniżenia stawki podatku VAT przy
zachowaniu dotychczasowych cen netto jak również w przypadku obniżenia / podwyższenia
urzędowej ceny zbytu ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 maja
2011r. o refundacji leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych, niezależnie od zmian ilości zamówień w poszczególnych
asortymentach.” ?
Odp. Nie
Pyt Nr 2
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu § 6 ust. 1 o „W przypadku gdy
opóźnienia w płatnościach przekroczy 14 dni Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację
dalszych dostaw na rzecz Zamawiającego do czasu uregulowania pełnej kwoty zaległych
płatności.” ?
Odp. Nie
Pyt Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 2 z „ 10% wartości brutto umowy”
na „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy” ?
Odp. Nie
Pyt Nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie § 10 ust. 3 o „Możliwość zakupu
interwencyjnego obejmuje jedynie zakup leku będącego przedmiotem dostaw, nie zaś jego
zamiennika lub odpowiednika.” ?
Odp. Nie
Pyt Nr 5
Dotyczy pakietu 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 7 i 14 i utworzenie nowego pakietu w
celu złożenia konkurencyjnej oferty cenowej ?
Odp. Nie

1

Pyt Nr 6
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 zapisu z §1 ust.2 projektu umowy. Czy z związku
z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?
Odp. Nie
Pyt Nr 7
Do §4 projektu umowy. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia
kopii dokumentu dopuszczającego przedmiot umowy do obrotu i stosowania
na terenie Polski wraz z każdą dostawą czy tylko jednorazowo na żądanie?
Odp. Nie
Pyt Nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §9
ust.2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w
wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy?
Odp. Nie
Pyt Nr 9
Do treści §10 ust.3 prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem
powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odp. Nie
Pyt Nr 10
5. Jak Zamawiający argumentuje warunek terminu płatności 90 dni, zawarty
w Rozdziale IV, pkt 3, ppkt 3.3. SIWZ i w Formularzu oferty, stojący w
całkowitej sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa zwartymi w
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych?
Odp. Nie
Pyt Nr 11
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu umownego przewidującego 90 dniowy
termin płatności, z uwagi na fakt, iż jest on nieważny w rozumieniu art.
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58 k.c. jako sprzeczny z prawem i w rzeczywistości strony i tak wiązać
będzie ustawowy termin zapłaty, a Zamawiający stosując nieważne
postanowienia umowne naraża się na ponoszenie kosztów odzyskiwania
należności w wysokości równowartości 40E (art. 10 ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych)?
Odp. Nie

Pyt Nr 12
Czy Zamawiający, w pakiecie 5 pozycja 2 wymaga, aby zaoferowany Ceftazydym był w
postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i
infuzji?
Odp. Nie
Pyt Nr 13
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 2 wymaga, aby Ceftazydym miał w rejestracji
wskazanie do stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, zakażeniu
dróg moczowych, bakteriemii, zakażeniu skóry i tkanek miękkich?
Odp. Nie
Pyt Nr 14
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakiety Nr 5:
 Poz. Nr 2( Ceftazydym 1g inj. ), poz. Nr6 ( Cefuroxyn inj. 0,75 g) oraz poz nr 7 (
Cefuroxym inj 1,5g), umożliwi to złożenie oferty przez producenta leku oryginalnego
i zaoferowanie korzystnych warunków cenowych.
Odp. Nie
Pyt Nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację SIWZ w zakresie punktu IV podpunkt 3.3 i
dokona zmiany zapisu na: termin płatności – 60 dni ?
Odp. Nie
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