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    Parczew, dnia 07.05.2012r. 

Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/10/2012 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych. 
 
 

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 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze 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. 
 

Pytanie Nr 1 do § 2 ust. 7 projektu umowy. 
Ze względu na długi termin obowiązywania umowy przetargowej oraz możliwość ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT w trakcie jej obowiązywania, prosimy o wprowadzenie do przyszłej 
umowy przetargowej zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów będących 
przedmiotem umowy, od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki 
VAT. Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących 
przedmiotem umowy nie uległaby zmianie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie Nr 2  
Jak należy interpretować zapisy do § 2 ust. 8 projektu umowy w kontekście Komunikatu 
Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.03.2012 r w sprawie interpretacji zapisów art. 9 ust. 2 ustawy 
refundacyjnej? Informujemy, że jako podmiot gospodarczy zajmujący się hurtowym obrotem 
leków nie możemy w każdym przypadku zagwarantować poziomu cen wynikających z treści art. 
9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r 122 poz. 896), 
ponieważ nabywamy leki od producentów w cenach nierzadko wyższych niż zakłada ustawa 
i nie możemy ich odsprzedawać w cenach niższych od cen zakupu. Ponadto informujemy, iż 
zobowiązujemy się do sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych w cenach zgodnych z zapisami art. 9 ust. 1 ww 
ustawy refundacyjnej. 
Licząc na zrozumienie naszych wątpliwości oraz rychłe otrzymanie odpowiedzi pozostajemy 
z szacunkiem.  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w ten sposób, iż:  
W § 2 wykreśla się ust. 8. W związku z tym dotychczasowy ust. 9 w § 2 otrzymuje numerację 8. 

Wykreśla się również ust. 4 w § 7 wzoru umowy.  
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