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Znak: ZP-271-42/19

Kraków, dnia 2019-07-03
Wykonawca, którym przekazano
specyfikacje oraz strona
internetowa postępowania

Wyjaśnienia treści specyfikacji
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej –
Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony
na „Dostawa leków programowych: ozymetrytynib, paclitaxelum” (ZP-271-42/19) zostały
udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:
Pytanie 1
1. do treści wzoru umowy: § 1 ust. 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień
cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w pakiecie 1? wzory
formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu
2. do treści wzoru umowy: § 2 ust.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu
dostawy zamówień na ,,cito” do ,,48 godzin” licząc od chwili otrzymania zamówienia od
Zamawiającego dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 1?
3. do treści wzoru umowy: § 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 5 umowy
dodatkowego zapisu ust. 2 o treści: ,,Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych
zamówień/dostaw w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 60
dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze” ?
4. do treści wzoru umowy: § 6 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu
rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia dla asortymentu
zawartego w pakiecie nr 1?
5. do treści wzoru umowy: § 8 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie
wysokości kar umownych o połowę? i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów
wzoru umowy poprzez nadanie § 8 ust.1 nowego brzmienia:
,,1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów:
1) w razie opóźnienia w dostawie po upływie terminu na przeprowadzenie procedury
reklamacyjnej - w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy reklamowanej, za
każdy dzień opóźnienia z tym, że kara nie może przekroczyć 5% wartości brutto
opóźnionej/niezgodnej dostawy.
2) w razie opóźnienia w dostawie - w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy, za
każdy dzień opóźnienia z tym, że kara nie może przekroczyć 5% wartości brutto opóźnionej
dostawy.
3) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru
Zamawiającego, prawo do:
a) naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy; lub
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b) rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danego zadania w trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości
brutto niezrealizowanej umowy.”?
6. do formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy: Czy w sytuacji, gdy
siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się w
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy
do podpisu na adres Wykonawcy?
Wyjaśnienie:
1. Nie.
2. Nie.
3. Nie.
4. Nie.
5. Nie.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy do podpisu na adres
Wykonawcy.
Pytanie 2
1. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło
rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do
rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez
Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.4 projektu umowy)?
2. 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. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia
warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.5 umowy. Czy z
związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
3. Do §6 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... zwrot w terminie 7 dni roboczych od
daty dostawy do Zamawiającego."
4. Do §6 ust. 6 projektu umowy. Czy w związku z niezbędnymi procedurami wynikającymi z
ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę
pełnowartościowego towaru do 2 dni roboczych?
5. 5.Do treści §6 ust. 7 prosimy projektu umowy 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."
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §8 ust.1 pkt 3) poprzez zapis o
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 4 pkt 3 projektu umowy, poprzez skrócenie
okresu o jaki umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §9 ust.4 pkt 3 projektu
umowy część zdania w brzmieniu „...lub do 2 lat w zależności co nastąpi wcześniej", zastąpić
brzemieniem: „...lub o okres do 1 roku w zależności co nastąpi wcześniej"?
Wyjaśnienie:
1. Nie.
2. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
3. Nie.
4. Nie.
5. Nie.
6. Nie.
7. Tak, zmiana wzoru umowy: „w przypadku nie wykupienia pełnej ilości
asortymentu umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości
leków określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub o okres do 1 roku w
zależności, co nastąpi wcześniej).”
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Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku
postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI
rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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