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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: SPRZEDAŻ I DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH NIEZBĘDNYCH DO PROGRAMÓW LEKOWYCH
REALIZOWANYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki
lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści zmianę postaci proponowanych preparatów po zadaniu pytania w którym szczegółowo określone
zostanie, której pozycji asortymentowej zamiana ma dotyczyć
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy
o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ. Część II pkt 2 ppkt d. SIWZ wskazuje w jaki sposób należy przeliczyć ilość w przypadku oferowania
opakowania handlowego danego produktu leczniczego innej wielkości niż wskazana w SIWZ.
Pytanie nr 3:
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku
opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w
przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem
ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po
przecinku)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ. Część II pkt 2 ppkt d. SIWZ wskazuje w jaki sposób należy przeliczyć ilość w przypadku oferowania
opakowania handlowego danego produktu leczniczego innej wielkości niż wskazana w SIWZ.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ. Część II pkt 2 ppkt c. SIWZ wskazuje w jaki sposób należy postąpić w przypadku braku produkcji
oferowanego leku (okresowy brak na rynku).
Pytanie nr 5, dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie we wzorze umowy fragmentu o następującej treści:
„W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich jak: utrata statusu
refundacyjnego leku, wstrzymanie sprzedaży lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy
jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę lub innego dostawcę przedmiotu
umowy lub towaru równoważnego/odpowiednika, strony mają prawo do odstąpienia od umowy za porozumieniem stron.”
W przypadku braku zgody na powyższy zapis, jakie działania Zamawiający zamierza podjąć w razie wystąpienia
wymienionych okoliczności?

Z uwagi na to, iż Wykonawca, może prowadzić hurtownię tzw. producencką, a nie pełnoprofilową co oznacza, że nie może
dostarczyć produktów innych niż te, które pozostają w jego portfolio i do których dostarczenia zobowiązuje się w złożonej
ofercie wskazując nazwę handlową produktu, więc faktycznie nie ma możliwości dostarczenia odpowiednika równoważnego.
Wykonawca zwraca również uwagę, że dystrybucja leków może następować bezpośrednio do szpitali, a to oznacza, że nie
istnieją zapasy produktów u innych podmiotów. Stąd, nie będzie możliwe skorzystanie z zakupu przedmiotu umowy u innego
Sprzedawcy. Niemożliwy może okazać się również zakup przez Zamawiającego odpowiednika leku, ponieważ na rynku
może nie być produktów z tą samą substancją czynną w tej samej postaci, spełniających wymogi równoważności.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wzór umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku braku leku z umowy i braku możliwości zakupu równoważnego zamiennika,
lek nie zostanie zakupiony przez Zamawiającego.
Pytanie nr 6, dot. Grupa 6:
Czy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z zapisów właściwego dla danego produktu
instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5) ustawy z dnia 12 maja
2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
stanowiącego załącznik do decyzji o refundacji, Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny w trakcie realizacji umowy poprzez
faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę lub sprzedaż po niższej cenie ? Wykonawca zamówienia publicznego
zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału dystrybucyjnego podmiotu, na który decyzja refundacyjna została
wydana.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza faktury korygujące

