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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

Wyjaśnienie SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.15.18 

 

 

 Zamość, dnia 20  marca 2018 r. 

 

 

AG.ZP.3320.15.           .18  

  

dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ. 

                 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w 

Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu 

nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Szpitalnej.  

Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia: 

 

Pytanie: 

Czy w pakiecie nr 9 poz. 8 i 9 (Budesonide 0,125 i 0,5 mg/1 ml 20 amp. a 2 ml do 

nebulizacji) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu 

klinicznego  może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia ? 

Wyjaśnienie:   
Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Pytanie dot. zadania nr 9: 

Czy w pakiecie nr 9 poz. 8 i 9 (Budesonide 0,125 i 0,5 mg/1 ml 20 amp. do nebulizacji) 

Zamawiający wymaga, zgodnie z obowiązującą Charakterystyka Produktu Leczniczego, 

leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? 

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Pytanie dot. zadania nr 9: 

Czy w pakiecie nr 9 poz. 8 i 9 (Budesonide 0,125 i 0,5 mg/1 ml 20 amp. do nebulizacji) 

Zamawiający wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i 

drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze 

względu na możliwość łączenia dawek ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający w par. 2.7 zapisze, że zmiana stawki VAT pociąga za sobą – 

automatycznie – zmianę ceny brutto ? Obecny zapis grozi Wykonawcy rażącą stratą. 

Wyjaśnienie:   

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 
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Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.7 ? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 

4.8 i nast. i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu 

reklamacji. Tymczasem par. 4.7 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. 

Wyjaśnienie:   

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający w par. 4.12 usunie obowiązek Wykonawcy dostarczenia zamienników?  

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 

zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.   

Wyjaśnienie:   

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający w par. 5.1. tiret 1 usunie minimalną wartość kary umownej poprzez 

wykreślenie frazy: „jednak nie mniej niż 10,00 zł” ? Taki sposób ustalenia kary umownej 

może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej wysokości.  

Wyjaśnienie:   

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający w par. 5.1. tiret 2 usunie minimalną wartość kary umownej poprzez 

wykreślenie frazy: „jednak nie mniej niż 20,00 zł” ? Taki sposób ustalenia kary umownej 

może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej wysokości.  

Wyjaśnienie:   

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 21: 

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany koncentrat zespołu czynników protrombiny 

zawierał zbalansowany skład czynników krzepnięcia oraz był czysty fizyko-chemicznie 

tj. (nie zawierający antytrombiny III i albuminy) przez co minimalizował możliwość 

występowania działań niepożądanych, w tym powikłań zakrzepowo – zatorowych ?  

Wyjaśnienie:   

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Pytanie dot. zadania 21: 

Czy Zamawiający w trosce o jak najwyższą efektywność używanego preparatu wymaga, 

aby oferowany koncentrat zespołu czynników protrombiny wykazywał się skutecznością 

działania wyrażoną zawartością białka całkowitego i zawierał średnio, co najmniej 530 

mg białka całkowitego w 20 ml fiolce ?   
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Wyjaśnienie:   

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Pytanie dot. zadania 9 poz. 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu  Bupivacaine Spinal Grindeks, 5 

mg/ml, 4 ml, roztwór do wstrz., 5 amp. ? 

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. zadania 9 poz. 19: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci kaps. ? 

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. zadania 9 poz. 23: 

Proszę o określenie procentowości Formaliny buforowanej 4% czy 10% ?  

Wyjaśnienie: 

10%. 

 

Pytanie dot. zadania 9 poz. 5: 

Anagrelide 0,5 mg x 100 tabl. – proszę o wydzielenie do osobnego pakietu w celu 

zaproponowania korzystniejszych warunków  cenowych oraz ciągłości dostaw co 

stanowić będzie korzyść dla szpitala. 

Wyjaśnienie: 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana polega na 

wyłączeniu z zakresu zadania nr 9 pozycji 5 – Anagrelide, stała postać leku x 100, 0,5 

mg – 10 opakowań. Przedmiot zamówienia w zadaniu nr 9 po zmianie obejmuje 

pozostałych 59 pozycji asortymentowych. Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 9 

po zmianie – 1 850,00 złotych.  Jednocześnie zamawiający tworzy nowe zadanie nr 26 z 

opisem przedmiotu zamówienia o treści:  

„Zadanie nr 26 

1. Anagrelide, stała postać leku x 100, 0,5 mg – 10 opakowań”.  

Wymagana kwota wadium w zadaniu nr 26 – 150,00 złotych.  

 

Pytanie dot. § 2 ust. 5 projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego obowiązku  

informowania również o zmianach cen urzędowych leków ze względu na fakt, że są one 

powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w Dziennikach 

Urzędowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ?   

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. § 4 ust. 15 projektu umowy: 

Do treści § 4 ust. 15 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści 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.” 

 



str. 4 z 7 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

Wyjaśnienie SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.15.18 

 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 2 poz. 2: 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści produkt leczniczy w opakowaniu po 500 

ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 3 poz. 1 i 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 i 2 produktu 

leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym ? 

Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest 

całkowicie przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich 

skrystalizowanych cząsteczek. 

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 preparatu Purisole SM 

roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający 

na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany 

w tych samych wskazaniach co Glicyna ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 22: 

Czy Zamawiający w pakiecie 22 wymaga zaoferowania płynów infuzyjnych w 

opakowaniu typu KabiClear, butelki stojącej z dwoma niezależnymi, różnej wielkości 

portami, w pełni przezroczystej, co umożliwia pełną widoczność dodawanych leków oraz 

kontrolę nad przygotowaniem infuzji ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 

 

Pytanie dot. § 5 ustęp 2 i 3 umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i ustanowi karę w wysokości 5% 

niezrealizowanej części zadania ? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej 

części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.   

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. projektu umowy: 

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, zwracamy się z prośbą o dodanie w zapisach  

umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, 

Zamawiający udostępni  kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od 

dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.  

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. 

Urz. UE 2013/C 68/1) Rozdział 5 pkt. 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły 

pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży 

tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych 
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okoliczności. Między innymi: klient wykazał, że transport produktów leczniczych, ich 

przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami 

dotyczącymi ich przechowywania). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w sprawie 

podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002r. 

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w 

sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu 

medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.     

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 9 poz.10: 

Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 10 (Bupivacaine hydrochloride 5 mg/1 ml, 5 fiol. a 4 

ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry ?   

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający może zagwarantować  realizację przedmiotu umowy na poziomie nie 

mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie ? 

Wyjaśnienie: 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy”. 

Zmianie ulega treść § 1 ust. 2 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie: „2.Stopień 

realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od 

potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo 

do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż 

to wynika z ilości określonych w umowie/załączniku do umowy,  przy czym suma 

wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny brutto  określonej w § 2 

ust. 1. W takim przypadku Sprzedającemu nie będzie przysługiwać żadne roszczenie 

o wynagrodzenie, odszkodowanie itp. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne 

zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w 

§ 2 ust. 1 umowy.”  

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu płatności do 30 dni ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz 

żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy (§ 2 ust. 7) 

modyfikacji, zgodnie z którą  w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie 

cena brutto uwzględniająca nową stawkę  - cena netto pozostanie niezmieniona ? 
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Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 tiret pierwszy 

wzoru umowy do 0,1% wartości brutto zareklamowanych produktów złej jakości (bez 

wartości minimalnej kary).  

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 tiret drugi 

wzoru umowy do 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy roboczy 

dzień zwłoki (bez wartości minimalnej kary).  

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 20: 

Czy Zamawiający w zadaniu 20 dopuści Cefuroxym w opakowaniach handlowych 

zawierających 10 sztuk  fiolek ? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować ?  

Wyjaśnienie: 

Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank 

kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy ? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo 

cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z umowy przelanych na bank 

– do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie 

pisemnej.  

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany 

przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka 

podatku VAT? (dot. § 2 ust. 7). 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 1: 

1.Kupujący będzie miał prawo żądać od Sprzedającego kar umownych z następujących 

tytułów i w wysokości:  

   - 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Kupującego produktów złej jakości, za 

każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie mniej 

niż 10,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów;  

   - 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w 
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dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł oraz nie więcej 

niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia. 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ. 

 

 

 

                                                                                          Dyrektor 

                                                      Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

                                                                    im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

                                                                           lek. med. Andrzej Mielcarek 


