
       
DZP.3320.96.22 Zamość, dnia 19 grudnia 2022 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul.
Aleje  Jana  Pawła  II  10  informuje,  że  wpłynął  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji
warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa
produktów leczniczych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 11:
Czy  zamawiający  w  pakiecie  nr  11  wyrazi  zgodę  na  przystąpienie  do  zadania  w
5 ampułkowych opakowaniach?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 17 poz. 2:
Czy Zamawiający w zad nr 17 poz nr 2 wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego
Budixon Neb, 0,5 mg/ml; 2ml,zaw.do nebul., 20 poj?
Wyjaśnienie: Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

Pytanie dot. zadania 22 poz. 1:
Czy Zamawiający miał na mysli produkt o pojemności 250 ml w opakowaniu zbiorczym po 20
szt?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 23 poz. 18:
Czy Zamawiający wyraża zgode na wycenę 100ml w ilości 150 op po zaokrągleniu w górę?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 23 poz. 36:
Czy Zamawiający wymaga tabl.uleg.rozpadowi w jamie ustnej?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 23 poz. 46, 47:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na tab.musującą?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 23 poz. 25:
Czy w Zadaniu 23 poz. 25 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również
zawierającego  250  mg  drożdżaków  Saccharomyces  boulardii  /  kaps.?.  Zawartość
Saccharomyces  boulardii  w  oferowanym  produkcie  została  potwierdzona  w  niezależnym
badaniu wykonanym  w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może być
podawany osobom z nietolerancją  laktozy,  zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i
niedoborem laktazy.  Produkt  konfekcjonowany w opakowaniach  x 20 kapsułek (prosimy o
możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w
górę). Oferowane kapsułki mogą być otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej
objętości płynu w celu sporządzenia zawiesiny.
Wyjaśnienie: Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.
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Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza wycenę preparatów równoważnych; tj. o takiej samej substancji
aktywnej, postaci, dawce oraz drodze podania?
Wyjaśnienie: Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający wyra za zgodę na zmianę postaci form doustnych?
tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Zamiast tabletek powlekanych – tabletki, kapsułki lub drażetki?
Zamiast kapsułek – tabletki, tabletki powlekane lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Wyjaśnienie: Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie, tj. ampułek zamiast fiolek i
odwrotnie?
Wyjaśnienie: Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu dostępnego na zgodę MZ?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:
Prosimy  o  podanie,  w  jaki  sposób  prawidłowo  przeliczać  ilość  opakowań  handlowych  w
przypadku  występowania  na  rynku  opakowań  posiadających  inną  ilość  sztuk  (tabletek,
ampułek,  kilogramów itp.)  niż  zamieszczona  w SWZ. Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na
zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę?
Wyjaśnienie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

Pytanie:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmianę wielkości opakowania?
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:
Prosimy  o  podanie,  w  jaki  sposób  prawidłowo  przeliczać  ilość  opakowań  handlowych  w
przypadku  występowania  na  rynku  opakowań  posiadających  inną  ilość  sztuk  (tabletek,
ampułek,  kilogramów itp.)  niż  zamieszczona  w SWZ. Czy Zamawiający  wyraża  zgodę  na
zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę?
Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku
produkcji  danego  preparatu.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  podanie  ostatniej  ceny  i
informacji pod pakietem? 
Wyjaśnienie:  Tak,  Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej  ceny i  informacji  pod
pakietem.

Pytanie:
Czy  zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  wielkości  opakowań  ?  Proszę  podać  sposób
przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ?
Wyjaśnienie: Do pełnego opakowania w górę.
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Pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?
Wyjaśnienie: Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zmianę  postaci  proponowanych  preparatów – fiolki  na
ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Wyjaśnienie: Wiążący pozostaje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  wielkości  opakowań  płynów,  syropów,  maści,
kremów  itp.  celem  zaproponowania  oferty  korzystniejszej  cenowo  (przeliczenie  ilości
opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:
Prosimy  o  podanie,  w  jaki  sposób  prawidłowo  przeliczyć  ilość  opakowań  handlowych  w
przypadku  występowania  na  rynku  opakowań  posiadających  inną  ilość  sztuk  (tabletek,
ampułek,  kilogramów  itp.),  niż  umieszczone  w SIWZ;  a  także  w przypadku,  gdy  wycena
innych  opakowań  leków  spełniających  właściwości  terapeutyczne  jest  korzystniejsza  pod
względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę,  czy ilość
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Wyjaśnienie: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W
sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający wymaga czy dopuszcza możliwości
przesyłania do Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.  W przypadku wymogu przesyłania faktur poprzez
PEF prosimy o dopuszczenie innych formatów plików do importu faktur, tj. np. DATAFARM,
KSBLOZ, OSOZ-EDI, WF-MAG.
Wyjaśnienie:  Zamawiający dopuszcza możliwość  przesłania  usystematyzowanych faktur za
pośrednictwem PEF. Formaty plików zgodne z wytycznymi dostawcy oprogramowania.

Pytanie dot. §1 ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację treści §1 ust.  2 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości  dla
poszczególnych  pozycji  asortymentowych,  jakie  Zamawiający  zamierza  zrealizować,  np.
poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec
zmniejszeniu  lub zwiększeniu  w granicach  +/-  20%,  przy  czym przez  takie  sformułowanie
Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych
ilości, każdego z zamówionych asortymentów.
Aktualna treść §1 ust. 2 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie
są  w  stanie  określić  faktycznej  wielkości  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  jego
poszczególnych  pozycji  asortymentowych,  a  także  nie  są  w  stanie  dokonać  prawidłowej
kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
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brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. §1 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy:
Prosimy o dopisanie do §1 ust. 4 pkt 2 następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym
terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na
nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Wyjaśnienie:  Zamawiający,  na mocy art.  137 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje zmiany  §  §1  ust.  4  pkt  2  zdania  drugiego o  następującym brzmieniu:  „Dostawy
produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i
każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego”.

Pytanie dot. §2 ust. 6 zdanie trzecie wzoru umowy:
Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy treści §2 ust. 6 zdanie trzecie. W uzasadnieniu swojego
stanowiska  wskazujemy,  że  powyższe  zapisy w sposób rażący  naruszają  równowagę  stron,
dając  Zamawiającemu  uprawnienie  do  jednostronnego  kształtowania  zasad  realizacji
zamówienia,  w szczególności poprzez każdorazowe odgórne ustalanie cen jednostkowych, a
także  umożliwiając  Zamawiającemu  dowolne  ograniczenia  wielkości  zamówienia,  z
pominięciem zasady wyrażonej w art. 433 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tj.  Dz.  U.  z 2021 poz.  1129 z późn.  zm.).  Niniejsza argumentacja
znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku
z dnia 8 listopada 2021 r. (KIO 3107/21) stwierdziła, że postanowienia zakładające możliwość
odstąpienia od umowy w każdej chwili, bez gwarancji wykonania zamówienia w minimalnym
zakresie,  również  w sytuacji,  gdy Wykonawca nie  obniży cen,  stanowią  nadużycie  pozycji
dominującej przez Zamawiającego i jako takie stanowią klauzulę abuzywną w świetle art. 433
pkt 4 ustawy PZP.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. §4 ust. 4 pkt 1) i 2) wzoru umowy:
Prosimy o zmianę wyrażenia: „(…) w wyznaczonym przez niego terminie (…)” na zapis: „(…)
w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni (…)”.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. §4 ust. 6 zdanie ostatnie wzoru umowy:
Czy Zamawiający  odstąpi  od wymogu  dołączania  do każdej  dostawy dokumentu  WZ oraz
protokołu odbioru? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura
VAT spełniać będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu leczniczego, a tym samym
zawierała  będzie  między  innymi  takie  informacje  jak  numer  serii  czy  data  ważności
dostarczonego przedmiotu umowy.
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. §5 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w
§5 ust.  1  pkt  3  w ten  sposób,  aby  wynosiła  ona  0,05% wartości  brutto  niedostarczonego
zamówienia za każdą godzinę zwłoki?
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 
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Pytanie dot. §5 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy w poprzez
zapis o ewentualnej karze za niedopełnienie obowiązku dostarczenia dokumentów w wysokości
50,00 zł za każdy przypadek?
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. §5 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §5 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy w poprzez
zapis  o  ewentualnej  karze  za  odstąpienie  od  umowy  w  wysokości  10%  wartości
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. §6 ust. 6 pkt 2) wzoru umowy:
Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu §6 ust. 6 pkt 2) w brzmieniu zawartym we wzorcu
umowy załączonym do SWZ. Wskazujemy, że wykonawca zamówienia publicznego nie jest
stroną  umowy  Zamawiającego  z  NFZ,  nie  ma  wpływu  na  wycenę  finansowania  procedur
medycznych  przez  NFZ  i  w  związku  z  tym  nie  może  być  obarczany  ryzykiem
nieprzewidywalnej  konieczności  obniżenia  cen  związanych  ze  zmniejszeniem  finansowania
procedury medycznej przez NFZ.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. § 5 par 1 pkt 3 wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kary za każdy dzień zwłoki jako podstawy do
ustalenia wysokości kary umownej? Kara naliczana za każdą godzinę zwłoki w dostawie jest
nieproporcjonalnie wysoka.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Pytanie dot. § 5 par 1 pkt 5 wzoru umowy:
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na  wskazanie  jako  podstawy do ustalenia  wysokości  kary
umownej  wartość  niezrealizowanej  części  umowy?  W przypadku  zrealizowania  zgodnie  z
umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy
postulowaną  przez  Wykonawcę.  Wiążące  pozostają  projektowane  postanowienia  umowy w
brzmieniu stanowiącym załącznik do SWZ. 

Krzysztof Polberg 
/-/

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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