
          Bytom, dnia 02.02.2023 r.
DZP – 3/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa leków ogólnych i programowych

Zamawiający  informuje,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  wpłynęły  pytania  dotyczące

przedmiotowego  postępowania,  których  treść  wraz  z  odpowiedziami  udzielonymi  przez

Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.11? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 i zakładają

one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 3.11

wprowadza  jednostronny  tryb  ‘odmowy  przyjęcia  towaru’,  który  w  istocie  tożsamy  jest  z

postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez

udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może

przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość

ustosunkowania się do reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 2 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.16? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko

one  są  przedmiotem  zamówienia  publicznego  w  niniejszym  postępowaniu.  Zdefiniowanie

przedmiotu  zamówienia  powoduje,  że  tylko  co  do  niego  strony  zawierają  umowę  objętą

obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje

produkt znajdujący się na liście refundacyjnej, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po

stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.



Pytanie nr 3 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wkreśli par. 3.19? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 – tam określono

tryb i terminy załatwienia reklamacji.  Powyższy zapis wprowadza dodatkowy proces,  o niejasnej

relacji do par. 9, który to paragraf dotyczy przecież także reklamacji ilościowych. Nadto Wykonawca

podkreśla, że nie jest podstawą reklamacji „pomyłka Zamawiającego”, o której mowa w par. 3.19 –

towar  został  ważnie  i  skutecznie  zamówiony  oraz  sprzedany  i  nie  ma  żadnych  podstaw  do

uwzględnienia  „reklamacji”  z  tego  tytułu,  ani  w  szczególności  do  korygowania  faktury

sprzedażowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 4 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli par. 3.20? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 – tam określono

tryb i terminy załatwienia reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 5 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy  Zamawiający  w  par.  6.1.  wykreśli  zapis  o  dostarczaniu  faktur  do  Kancelarii  Głównej

Zamawiającego?  Faktury  dostarczane  są  wraz  z  dostawą  do  Apteki  szpitalnej;  konieczność

dostarczania  dokumentów  w  inne  miejsca  znacząco  wydłuża  dostawę  i  opóźnia  inne  dostawy

przewidziane dla danego kuriera na dany dzień.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 6 – dot. Projektowanych postanowień umowy

Czy  Zamawiający  wykreśli  zapis  par.  8.1.3?  Kara  umowna  musi  być  naliczana  za  konkretne,

rozliczalne działania i zaniechania, a zatem nie za czynności czy okoliczności opisane w par. 3 ust 13

–  15.  Nie  sposób  bowiem  określić,  jak  ustalić  i  nałożyć  karę  umowną  za  przykład  z  tytułu

niewykonywania par. 3.13.2 (spełnienie przesłanek, posiadanie struktury organizacyjnej). Zapis par.

8.1.3 odwołuje się do ocennych, niekonkretnych okoliczności, a zatem narusza zasady dotyczące

naliczania kar umownych. W szeregu przypadków kara taka naliczona byłaby za opóźnienie, nie za

zwłokę, czego zabrania PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.
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