
       
DZP.3320.11.21 Zamość, dnia 23  marca 2021 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia  na dostawę
leków. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępniamy  treść
zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

Pytanie dot. zadania nr 6 – Nintendanib 
„Proszę  o  określenie,  czy  Zamawiający  wymaga leku do stosowania  we wskazaniach  B6
czy 87?”
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga leku do stosowania w programie B6.

Pytanie dot. zadania 19 – Dobutamine amp.
„Czy można zaoferować fiolki?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot.  zadania 22 poz. 13 Oxymetazoline hydrochloride 0,1mg/1 g 5 ml krople
do nosa
„Czy można zaoferować dostępną postać kropli: soft 0,1 mg/1 ml?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 22 poz. 16 Theophylline 300 mg
„Czy można zaoferować tabletki powlekane o przedł. uw.?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania nr 23 poz. 9
„Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml w ilości
5 op.”
Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania nr 23 poz. 10 – Ibandronic Acid 
„Czy można zaoferować lek w ampułkach?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 23 poz. 15 Consolida regalis 100 g 
„Czy można zaoferować dostępne opakowania a’ 100 ml w ilości 10 op.?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 24 poz. 14
„Czy w Zadaniu 24 poz.  14 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr krople
zawierającego  żywe  kultury  najlepiej  przebadanego  pod  względem  klinicznym  szczepu
bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG w stężeniu 1 mld CFU/kroplę? Produkt
konfekcjonowany w opakowaniach x 5 ml – prosimy o możliwość przeliczenia całkowitej
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objętości  na  odpowiednią  liczbę  opakowań  produktu  i  zaokrąglenia  uzyskanego  wyniku
w górę”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie
„Proszę o wyjaśnienie, co robić w przypadku zakończenia produkcji lub długotrwałego braku
danego leku (np. zad. 22 Naphazoline nitrate + Sulfathiazole krople do nosa;  Theophylline
100 mg tabl.),  czy należy wycenić w ostatniej  cenie i umieścić  informację o zakończeniu
produkcji?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie
„Czy  w  przypadku  braku  na  rynku  wymaganego  produktu  (np.  Zad.  22  Ambroxol
hydrochloride  15  mg/2  ml  amp.;  Zad.  23  Tetanus  Gamma,  250  IU/1ml.),  Zamawiający
wyraża  zgodę  na  wycenę  preparatu  (dostępnego  na  zgodę  MZ), który  jest  lekiem
sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie
stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 19
„Czy  Zamawiający  wymaga  leku  Dobutamine  250  mg  zarejestrowanego  na  terytorium
Rzeczpospolitej?”
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga leku dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie
Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie dot. zadania 19
„W związku z tym, iż lek Dobutamine  250 mg,  zarejestrowany na terytorium Polski,  jest
w fiolce, w związku z tym proszę o dopuszczenie Dobutamine  250 mg  w fiolce, pozostałe
parametry zgodne z opisem.”
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki
na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-
strzykawki i odwrotnie?”
Wyjaśnienie:   Zamawiający  wyraża zgodę na następującą  zmianę  postaci  proponowanych
preparatów –  tabletki  na  tabletki  powlekane  lub  kapsułki  lub  drażetki  i  odwrotnie,  fiolki
na ampułki i odwrotnie. 

Pytanie
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  wielkości  opakowań  (tabletek,  ampułek,
kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań
handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość
opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?”
Wyjaśnienie:  Zgodnie z zapisami SWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
leków o  innej  wielkości  opakowań.  W takim przypadku liczbę  zaoferowanych  opakowań
należy  ustalić  przeliczając  ogólne  ilości  zapotrzebowanych  leków  na  liczbę  opakowań
o określonej oferowanej wielkości z zaokrągleniem w górę do całkowitej liczby opakowań,
gdy uzyskana wielkość nie będzie liczbą całkowitą.”.

Pytanie
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„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:  Zgodnie z zapisami SWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
leków o  innej  wielkości  opakowań.  W takim przypadku liczbę  zaoferowanych  opakowań
należy  ustalić  przeliczając  ogólne  ilości  zapotrzebowanych  leków  na  liczbę  opakowań
o określonej oferowanej wielkości z zaokrągleniem w górę do całkowitej liczby opakowań,
gdy uzyskana wielkość nie będzie liczbą całkowitą.”.

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.

Pytanie
„Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie
z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne
na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? 
Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc
netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ – Zamawiający wymaga podania ceny za opakowanie.

Pytanie
„Czy Zamawiający  dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie
MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie
„Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści umowy (par. 4 ust.3) dla zadania nr 5 w zakresie
terminu dostaw na cito.  Podanie leku opisanego w zadaniu nr 5 zawsze poprzedzone jest
diagnostyką i nie ma konieczności zamawiania wskazanego leku w trybie „cito”.
Wyjaśnienie:  Zamawiający  wyjaśnia,  że  dla  zadania  od  1  do  17  dostawy  „na  cito”
realizowane będą w terminie do 48 godzin.

Pytanie
„Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści umowy (par.4 ust.3) dla zadania nr 5 w zakresie
realizacji  zamówień  7  dni  w  tygodniu.  Dział  realizacji  zamówień  pracuje  w  dniach
od poniedziałku do piątku.”
Wyjaśnienie: § 4 ust. 3 wzoru umowy jednoznacznie określa, że dostawy realizowane będą
w uzgodnionych  na  bieżąco  wielkościach  i  asortymencie  wg każdorazowego  zamówienia
zgłoszonego drogą elektroniczną z realizacją  w ciągu 2 dni roboczych (przez dni robocze
Strony  rozumieją  dni  od  poniedziałku  do  piątku,  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych
od pracy), licząc od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

Pytanie
„Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści umowy par. 4  pkt 8 dla zadania nr 5 w zakresie
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terminu reklamacji  określonego jako 2 dni robocze.  Jest to termin w praktyce niemożliwe
do  dotrzymania,  biorąc  pod  uwagę  funkcjonowanie  typowego  łańcucha  dystrybucji.
Rozpatrzenie  reklamacji  wymaga  sprawdzenia  zarówno  dokumentów  magazynowych,
jak i księgowych, a następnie przewozowych. Minimalny termin wykonania tych czynności
wynosi  w  przypadku  Wykonawcy  4  dni.  Wykonawca  wnosi  o  zastąpienie  w/w  terminu
rozpatrzenia reklamacji terminem 4-dniowym. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca
będzie prosił o ponowienie zamówienia, jest to niezbędne do prawidłowego przeprocesowania
dostawy.”
Wyjaśnienie:Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie do treści projektu umowy §3 ust. 3
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw,, na cito” do „48 godzin”
licząc od chwili otrzymania zamówienia dla asortymentu zawartego w zadaniu nr 11?”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  wyjaśnia,  że  dla  zadania  od  1  do  17  dostawy  „na  cito”
realizowane będą w terminie do 48 godzin.

Pytanie do treści projektu umowy §4 ust. 8
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków ilościowych asortymentu zawartego
w zadaniu nr 11 w terminie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia o brakach w dostawie?”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie do treści projektu umowy §5 
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmniejszenie  wysokości  kar  umownych  o  połowę
i pozwoli na  wprowadzenie modyfikacji  do zapisów projektu umowy poprzez nadanie § 5
nowego brzmienia: 
„1. Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących
przypadkach i wysokości:

1) 0,1%  wartości  zareklamowanych  przez  Zamawiającego  produktów  nieodpowiedniej
jakości, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony umową, jednak nie
mniej niż 5,00 zł i nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 2 ust. 1;

2) 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie
ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł i nie nie więcej niż 5%
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) 50,00 zł za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 4
pkt 1, 2;

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1.

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje wygaśnięcia
obowiązku  Wykonawcy  do  zapłaty  ewentualnych  kar  umownych  powstałych
i obliczonych zgodnie z regulacją § 5 ust. 1 pkt 1-3 umowy.

2. W  przypadku  gdy  szkoda  powstała  przewyższa  ustanowioną  karę  umowną,
Zamawiający  ma  prawo  żądać  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody .

4. Łączna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto
wskazanej w § 2 ust. 1 umowy”?”
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wiążące pozostają postanowienia 
wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie do treści projektu umowy § 6
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„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów umowy poprzez
dodanie do wzoru umowy w § 6 ust. 11 dodatkowego zapisu o treści: ,,Przed odstąpieniem
od umowy/rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający  (Kupujący)
pisemnie wezwie Wykonawcę (Sprzedawcę) do należytego wykonywania umowy.”?”
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wiążące pozostają postanowienia
wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie 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:  Umowa zostanie zawarta  z zachowaniem postaci  elektronicznej  i  podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym a  jej  przesłanie  do  Wykonawcy  nastąpi  drogą
elektroniczną.

Pytanie dot. wzoru umowy
„Czy  w celu  miarkowania  kar  umownych Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 5 ust. 1:
1. Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę kary umowne w następujących

przypadkach i wysokości:
1) 0,2%  wartości  brutto  zareklamowanych  przez  Zamawiającego  produktów

nieodpowiedniej jakości, za każdy dzień zwłoki w wymianie, ponad termin określony
umową, jednak nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia
brutto reklamowanych produktów, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) 0,2%  wartości  brutto  niezrealizowanej  części  zamówienia,  za  każdy  dzień  zwłoki
w dostawie ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej
niż 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części zamówienia, o którym
mowa w § 2 ust. 1;

3) 50,00 zł za każdy przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 4
pkt  1,  2;  jednak  nie  więcej  niż  10  % wartości  brutto  produktów,  których  dotyczą
niedostarczone w terminie pozwolenia/charakterystyk produktów leczniczych

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących
po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną
w wysokości  10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej  części  umowy, o którym
mowa w § 2 ust. 1.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych. Wiążące
pozostają postanowienia wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy
„Czy  Zamawiający  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: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych. Wiążące
pozostają postanowienia wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie dot. wzoru umowy
„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy
z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  udziela  Wykonawcy  zgody
na  wystawianie  i  przesyłanie  faktur,  duplikatów  faktur  oraz  ich  korekt,  a  także  not

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
DZP.3320.11.21 – Wyjaśnienie treści SWZ                                                                                                                                              5 z 7



obciążeniowych  i  not  korygujących  w formacie  pliku  elektronicznego  PDF na  wskazany
przez  siebie  adres  poczty  e-mail,  ze  wskazanych  w  umowie  adresów  poczty  e-mail
Wykonawcy?”
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 4 
„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.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru
umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt 4 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 20% na 10%?”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Wiążące  pozostają  postanowienia  wzoru
umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3 
„Zamawiający w paragrafie 4 ust. 3 wzoru umowy zastrzegł, iż Wykonawca zobowiązany jest
do  wykonywania  dostaw dostaw na  „cito”  (inaczej  „na  Cito”)  w terminie  do  24 godzin.
Wykonawca zapewnia przyjmowanie zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Zgodnie  z  obowiązującymi  wewnętrznymi  procedurami  u  Wykonawcy,  minimalny  czas
dostawy  „na  cito”  wynosi  12  godzin  od  poniedziałku  do  piątku,  w  związku  z  tym,
czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  dostawy „na  cito”  do  12  godzin
od poniedziałku do piątku od momentu złożenia zamówienia? 
Prośbę swą motywujemy tym, iż produkty lecznicze znajdujące się w zadaniu nr 1,8 nie jest
lekiem na ratunek życia.” 
Wyjaśnienie:  Zamawiający  wyjaśnia,  że  dla  zadania  od  1  do  17  dostawy  „na  cito”
realizowane będą w terminie do 48 godzin.

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:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  postulowane zmiany.  Wiążące  pozostają
postanowienia wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ. 

Pytanie  dot. §4  ust.4  pkt  1)  i  2)  projektu  umowy  prosimy  o  dopisanie  po  słowach:
”…w  wyznaczonym  przez  niego  terminie”  zwrotu  :”..nie  krótszym  niż  3  dni”.  
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  postulowane zmiany.  Wiążące  pozostają
postanowienia  wzoru  umowy,  który  stanowi  załącznik  do  SWZ.   

Pytanie dot. 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.”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  postulowane zmiany.  Wiążące  pozostają
postanowienia wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ. 
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Pytanie dot. treści §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  odstąpienie  od  umowy  w  wysokości  10%  wartości
niezrealizowanej części przedmiotu umowy?”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  postulowane zmiany.  Wiążące  pozostają
postanowienia wzoru umowy, który stanowi 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 SIWZ. 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  postulowane zmiany.  Wiążące  pozostają
postanowienia wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ. 

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
    

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
DZP.3320.11.21 – Wyjaśnienie treści SWZ                                                                                                                                              7 z 7


