Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 15.03.2017r

DZP/07PN/2017

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych dla Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/07PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Czy ze względu na procedury związane z przestrzeganiem ustawy Prawo farmaceutyczne
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu określonego w §3 ust.4 projektu umowy do 48
godzin w przypadku reklamacji dostaw w trybie "zwykłym" oraz 24 godzin w przypadku reklamacji
dostaw w trybie "na cito"?
Ad. 1
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2
Do treści §6 ust.1 pkt b) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą
z treści 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."
Ad. 2
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 3
Do §7 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu
o karze, ale liczonej od niezrealizowanej części danego pakietu, a nie od całego pakietu określonej w
§1 ust.1?
Ad. 3
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 4
Do §7 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
kary umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ
części przedmiotu pakietu określonej w §1 ust.1 projektu umowy?
Ad. 4
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 5
Do §7 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający pisząc o "...zakupie na koszt wykonawcy" miał na
myśli koszty wynikające z pokrycia różnicy w cenie przy zamówieniu zastępczym?
Ad. 5
Postanowienie §7 ust.2 projektu umowy należy interpretować zgodnie z art. 479 Kodeksu Cywilnego.
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Pyt. 6
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 projektu umowy, poprzez skrócenie okresu o jaki
umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §9 projektu umowy część zdania w brzmieniu „nie
dłużej jednak niż do upływu 4 lat od dnia podpisania umowy”, zastąpić brzemieniem: „nie dłużej
jednak niż na okres 1,5 roku od dnia jej podpisania”.
Wprowadzenie możliwości przedłużenia umowy przetargowej nie może powodować rażącej
dysproporcji pomiędzy podstawowym czasem na jaki umowa ma być zawarta, a czasem o jaki może
być przedłużona. Obecne brzmienie zapisu powoduje, że czas podstawowy tj. 12 miesięcy, jest
wielokrotnie mniejszy od czasu o jaki umowa może być przedłużona tj. maksymalnie o kolejne 3 lata.
Jeżeli zamawiający chciał zawrzeć umowę na 4 lata, to powinien był rozpisać przetarg obejmujący
cały ten okres lub odwrócić proporcje czasu podstawowego do czasu przedłużonego w ten sposób, aby
czas o jaki umowa może być przedłużona nie był dłuższy od czasu podstawowego. Zapis w obecnym
kształcie stanowi obejście zarówno przewidzianego w art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, ze zm.) trybu szczególnego polegającego na
udzielaniu zamówień z wolnej ręki, a także stanowi obejście konieczności rozpisania nowego
przetargu po upływie podstawowego czasu obowiązywania umowy
Ad. 6
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.
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