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SzP.ZP.271.103-1.19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: sprzedaż i dostawa produktów leczniczych niezbędnych do programów lekowych realizowanych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.103.19
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 (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Dotyczy § 1 ust. 4 wzoru umowy – w zakresie dostaw na cito
Z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w grupie nr 8 nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw
na cito w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania
z wyprzedzeniem, proszę o potwierdzenie, że § 1 ust. 4 nie będą miały zastosowania w stosunku do grupy nr 8.
Zapisy umowy w obecnym brzmieniu dla wyżej wymienionych leków wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie
w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 29 Pzp).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2:
Dotyczy zapisów umowy
Proszę o potwierdzenie czy w razie wystąpienia takich okoliczności jak: brak statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie
lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji,
skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku
możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy
za porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC? Zaoferowanie produktu
zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego
producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy
i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada
koncesji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

