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Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-1/8/08     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta oraz 

darbepoetyny alfa. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który 

posiada zezwolenie GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego? 

Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że o udzielenie 

zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który m.in. posiada upraw3nienia do 

wykonywania określonej czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. Informujemy, ze Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia w ramach 

uprawnień przyznanych przez GIF w zezwoleniu na prowadzenie składu konsygnacyjnego  

w zakresie obrotu produktami leczniczymi. 

Ustawa Prawo farmaceutyczne Dz. U. nr 53 z 2004 r. poz.533, art. 72 nr 1 i 2 

Art. 72 

1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, w tym również przywożonymi z zagranicy  

i wywożonymi za granicę, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić wyłącznie 

hurtownie farmaceutyczne, składy celne i konsygnacyjne produktów leczniczych. 

2. Do składów celnych i konsygnacyjnych produktów leczniczych stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące hurtowni farmaceutycznej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który posiada 

zezwolenie GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego. 

 

Z poważaniem 

         

Dyrektor  
        Leszek Bonna 
A.W.
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Chojnice, 28 stycznia 2008 r. 

   

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/8/08     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta oraz darbepoetyny alfa. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1. Dotyczy projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 1 ust. 3 – „W przypadku zmiany cen urzędowych  

w ramach niniejszej umowy zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego cenę”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie zdania 2 w §1 ust. 3 projektu umowy na następujące: 

„Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych cena wymieniona w formularzu nie 

będzie podlegać zmianie przez okres trwania niniejszej umowy, za wyjątkiem zmian cen urzędowych lub 

zmian stawki podatku VAT. Strony zmianę cen spowodowaną zmianą cen urzędowych lub zmianą 

stawki podatku VAT potwierdzą aneksem”. 

 

Pytanie 2. Dotyczy projektu umowy:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust. 2 i 3: „ogólnej wartości zamówienia,  

o której mowa w §1 ust.3” ” na: „wartości niezrealizowanej części umowy”? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy. 

 

 

Z poważaniem 

        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

        Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

 

 
A.W.
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