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          Parczew, dnia 11.03.2013r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2013 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych. 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

Pytanie Nr 1:  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 41 (Bupivacaini hydrochloridum) wymaga zaoferowania produktu 
pakowanego w jałowe blistry? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wskazuje sposobu pakowania oferowanego produktu, jednakże dopuszcza pakowanie 
produktu w jałowe blistry. 

Pytanie Nr 2:  

§ 1 ust. 1 Umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „i cenach” 
zadania w następującym brzmieniu „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym § 2 ust. 5 
poniżej”?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Brak takiego zastrzeżenia, nie powoduje że nie będą miały zastosowania 
regulacje umowne odnoszące się do ewentualnej zmiany cen. 

Pytanie Nr 3:  
§ 1 ust. 2 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez wskazanie, że termin dostawy w 
trybie „na ratunek” wynosić będzie 24 godziny (w miejsce 6 godz.)?  
Uwaga: wskazanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów dostaw (np. w tym samym dniu) 
powoduje znaczne ograniczenie uczciwej konkurencji – wyłącza z możliwości uczestnictwa w przetargu 
wykonawców, którzy posiadają swoje siedziby/hurtownie w pewnym oddaleniu od siedziby 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 4:  
§1 ust. 3 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia postanowienia (zdania pierwszego) poprzez 
wskazanie, że zmiany wielkości zapotrzebowania na przedmiot zamówienia nie będą większe niż 30% w 
stosunku do wartości/ilości  wskazanej umową – przez dodanie zdania „Zamawiający oświadcza, że 
łącznie ograniczenie zamówienia leków nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości 
określonej niniejszą umową”?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 5:  
§ 1 ust. 4 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zdania w następującym 
brzmieniu „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym § 2 ust. 5 poniżej”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie Nr 6:  
§1 ust. 5 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia dwóch ostatnich zdań tego postanowienia (od słów 
„Wykonawca podejmie również…”)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 7:  
§ 1 ust. 8 Umowy 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „nie będzie 
dostarczał” zdania w następującym brzmieniu „przez okres dłuższy niż 48 godzin, licząc od upływu 
umownego terminu dostawy”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 8:  
§ 2 ust. 1 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zdania „z dołączonymi pokwitowanymi dokumentami 
ilości i jakości przyjętego towaru”? 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 11.03.2013r. SPZOZ.V.ZP-3520/5/2013 (2) 

Pytanie Nr 9:  
§ 2 ust 2 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowie „wartość 
umowy wynosi” sformułowania: „na dzień zawarcia”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Każda ewentualna zmiana cen jednostkowych towarów, zgodnie 
z postanowieniami umowy, będzie powodowała konieczność zmiany wartości umowy. 

Pytanie Nr 10:  
§ 2 ust. 6 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez wskazanie, że „Zmiana 
o której mowa a zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie wymaga zgody zamawiającego, ani zachowania 
formy aneksu”? Zmiana taka jest zasadna z uwagi na ustawowe regulacje (*niezależne od woli stron) 
powodujące przedmiotowe zmiany cen produktów leczniczych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 11:  
§ 2 ust. 7 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia, z uwagi na jego sprzeczność z 
zapisem ust. 6 powyżej, a także naruszenie w istotny sposób zasady równowagi interesów stron umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 12:  
§ 3 ust. 4 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie sformułowania: „Zgody takiej 
podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach 
przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) zgoda taka 
musi spełniać warunki wskazane ustawą”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 13:  
§ 4 ust. 1 umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowie „Wykonawca” 
zdania w następującym brzmieniu „w przypadku uznania zasadności reklamacji”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 14:  
§ 5 ust. 1 pkt. 1 ) i 2) Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia sformułowania: „jednak nie mniej niż 10,00zł”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie Nr 15:  
§ 5 ust. 2 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5%? 
Uwaga – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność! 
Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak chodzi o wskazanie 
procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art. 484 § 2 kc. daje 
wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w znacznej 
części wykonane lub jest rażąco wygórowane). 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 16:  
§ 5 ust. 4 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji postanowienia w ten sposób, by wskazać (w zdaniu 
drugim), że „strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody  

Pytanie Nr 17:  
§ 5 ust. 5 Umowy 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie Nr 18:  
§ 6 ust. 2 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po nawiasie (…) zdania 
w następującym brzmieniu „ z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 3 powyżej”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie Nr 19:  
§ 7 ust. 2 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie Nr 20:  
§ 9 ust. 2 Umowy 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia słów „oraz §5 ust. 2”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 21:  
§ 10 Umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania zdania: „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych 
niniejszą umową w tym § 2 ust. 6 powyżej”? 
Odpowiedź:  
Modyfikacja SIWZ z dnia 11.03.2013r. SPZOZ.V.ZP-3520/5/2013 (2) 

Pytanie Nr 21:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 5 w przypadku okresowych braków w dostępności 
preparatu Teicoplanin 400mg (poz nr 9), na realizację dostaw leku w dawce 200mg z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. 
Odpowiedź:  
W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy dojdzie do sytuacji, w której wystąpi (uzasadniona) 

czasowa niedostępność produktu, zaoferowanego w ofercie Wykonawcy, będą miały odpowiednio 

zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy § 1 ust. 5-10 umowy.  

Podpisał 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
            mgr Janusz Hordejuk 


