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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/4/4/2011
Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę produktów  leczniczych i  substancji 
farmaceutycznych.
Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane dnia 23.04.2011r. 
nr 2011/S 80-131623.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na 
podstawie  art.  38 ust.  1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z  dnia  29 stycznia  2004r.  (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z 2010r Nr 113 poz.  759 z późniejszymi  zmianami),  SPZOZ w Parczewie  udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego.

Dotyczy załącznika nr 5 do siwz:
Pytanie  1.  §  1  ust.  2  Umowy  –  czy  Zmawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  obowiązku 

potwierdzania  faxem  zamówień  składanych  telefonicznie?  Dostarczenie  towaru  niezgodnie 
z  zamówieniem  pociąga  za  sobą  negatywne  konsekwencje  dla  wykonawcy.  Obowiązek 
potwierdzania zamówień faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.

Odpowiedź:
      W toku  realizacji  umowy,  Wykonawca będzie  miał  możliwość wyboru  formy przekazywania 

zamówień przez Zamawiającego ( tj. forma pisemna, faxem lub telefonicznie).

Pytanie 2.  § 1 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla 
zamówień  „na  ratunek”  do  24  godzin?  Wykonawca  mający  siedzibę  w innej  miejscowości  niż 
Zamawiający  nie  może  podjąć  się  dostarczenia  takiego  zamówienia  w  przeciągu  12  godzin 
w każdym przypadku.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Dostawy „na ratunek” winny być realizowane do 12 godzin od 
chwili otrzymania zamówienia.

Pytanie 3.  § 1 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu 
realizacji umowy np. na poziomie 80%?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  4.  §  1  ust.  5  Umowy  –  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  odstąpienie  od  wymogu 
dostarczenia  leku  równoważnego  w przypadku braków w trakcie  trwania  umowy? Wykonawca 
składając  ofertę  oferuje  konkretny  lek  w  określonej  cenie  i  nie  może  podjąć  zobowiązania 
dostarczenia  innego leku na identycznych  warunkach.  Ponadto postanowienie  takie  może mieć 
zastosowanie jedynie w przypadku hurtowni ogólnej a ogranicza możliwości wykonawcy będącego 
producentem leków. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 5. § 2 ust. 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie wyjątku w postaci zmiany 
stawki podatku VAT? Zmiana ceny brutto (cena netto nie uległaby zmianie) będąca następstwem 
zmiany stawki podatku VAT ta obowiązywałaby z mocy prawa od daty wejścia w życie stosownych 
przepisów prawa.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany cen brutto.

Pytanie 6. do § 2 ust.4 - Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie 
obowiązywania umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie do przyszłej umowy przetargowej 
zapisu  umożliwiającego  zmiany cen  brutto  produktów będących  przedmiotem umowy,  od dnia 
wejście w życie aktu prawnego zamieniającego wysokość stawki VAT. 
Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem 
umowy nie uległaby zmianie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany cen brutto.

Podpisał

     Dyrektor
                                                                  Samodzielnego Publicznego
                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                 w Parczewie
                                                              mgr Janusz Hordejuk
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