Warszawa, dnia 31.03.2016r.
Nr sprawy SPZOZ.U.147/2016
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „zakup szczepionek” (Nr sprawy
SPZOZ.U.147/2016) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 08.03.2016r.
Pyt. 1
Dotyczy: Pakiet 2
poz.2,3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr II, poz. Nr 2 i 3 i
utworzy nowy pakiet z wydzielonych pozycji w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr II pozycji nr 2 i 3.
Zapytanie nr 2 z dnia 17.03.2016r.
Pyt. 1
1. 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 PZP, brak
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1
ust.4 i §12 ust.3 projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych
zapisów w umowie?
Odpowiedź: Stosownie do § 1 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający zastrzega prawo określenia całkowitej ilości zamawianych szczepionek wymienionych w załączniku jako adekwatnej do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Ilości szczepionek wymienionych w załączniku należy rozumieć jako ilości maksymalne i nieprzekraczalne. Zastrzeżenie to wynika z tego, że na wielkość zapotrzebowania Zamawiającego wpływa przede wszystkim
zmienna liczba szczepionych pacjentów i ograniczone możliwości przechowywania szczepionek w warunkach ambulatoryjnych. Ostateczna ilość zamawianych szczepionek nie wymaga jednak zmiany umowy, gdyż wynikać będzie z ze złożonych zamówień.

Natomiast zgodnie z § 12 ust. 2 i 3 wzoru umowy strony są uprawnione do zawarcia anek su zmieniającego umowę w zakresie istotnych jej postanowień co do zwiększenia lub pomniejszenia ilości poszczególnych szczepionek określonych w załączniku. Aby tak się stało, konieczne jest spełnienie przesłanek wskazanych w § 12 ust. 2 i 3 wzoru umowy. W
ocenie Zamawiającego przesłanki te zawierają warunki zmiany umowy, o których mowa w
art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wyraża więc zgody na odstąpienie od stosowania ww. postanowień wzoru umowy.
Pyt. 2
Do §11 ust.2 myślnik trzeci projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie
wymiaru kary w przypadku odmowy dostarczenia zamówionego towaru do wysokości 2%
zamówionego, a nie dostarczonego towaru?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w § 11 ust. 2 tiret III
wzoru umowy.
Pyt. 3
Do treści §11 ust.2 myślnik trzeci projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z
przesłankami 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 nie wyraża zgody na proponowane zmiany w § 11 ust. 2 tiret III
wzoru umowy.
Pyt. 4
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
możliwości dostarczenia zamiennika leku 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 §12 ust.4 projektu umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający przed zawarciem umowy nie jest uprawniony do oceny zdarzeń
przyszłych i losowych, zwłaszcza gdy treść pytania wskazuje na zakładaną niezgodność
merytoryczną przedmiotu dostaw z ofertą składaną na podstawie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

