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     Parczew, dnia 02.04.2014r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/8/2014 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, opakowań do leków recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet 
 

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 jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 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 
Dotyczy zadania nr 1 poz. 208 
Czy w zadaniu nr 1 poz. 208 (Macrogol 4000-64g,sodu siarczan bezwodny-5,7g,sodu 
wodoroweglan-1,68g,sodu chlorek-1,46,potasu chlorek-0,75-prep zloz. saszetki 74g x 50szt) 
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu oraz 
zaokrągleniu zaoferowanie 188 opakowań? 
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 
zestaw: 2 torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, 
Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu 
ascorbinian 5,9g.) i pozwala na przygotowanie do zabiegu 188 pacjentów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 2 
Dotyczy zadania nr 1 poz. 230 
Czy w zadaniu nr 1 poz. 230 (Midazolamum, amp 5mg/1ml x 10amp) Zamawiający wyrazi zgodę 
na wycenę preparatu Sopodorm 5  10 amp. po 5mg / 2ml? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza preparat  w ampułkach  5mg/2ml. Pozostałe parametry bez zmian. 
 
Pytanie Nr 3 
Dotyczy zadanie nr 1 poz. 231 
Czy w zadaniu nr 1 poz. 231 (Midazolamum, amp 15mg/3ml x 5amp) Zamawiający wyrazi zgodę 
na wycenę preparatu Sopodorm 15 5 amp. po 15mg/2ml? 

Informujemy, iż objętość rozpuszczalnika, w jakiej znajduje się identyczna ilość substancji 

czynnej pozostaje bez znaczenia dla terapii.  

Przychylenie się Zamawiającego do powyższego wniosku zwiększy konkurencyjność oraz 
pozwoli wyłonić korzystniejszą finansowo ofertę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza preparat w ampułkach 15mg/2ml. Pozostałe parametry bez zmian. 
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Pytanie Nr 4 
Dotyczy zadanie nr 2 poz. 199 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Zadaniu nr 2 poz. 199 pasków do glukometru 
o innej nazwie niż podana SIWZ, o parametrach pomiarowych i zakresie zastosowań nie 
gorszym od pasków wymienionych w SIWZ, jeśli wykonawca dostarczy lub użyczy 
Zamawiającemu razem z paskami kompatybilne glukometry w liczbie zabezpieczającej potrzeby 
Zamawiającego oraz zapewni bezpłatny serwis i gwarancję na cały okres obowiązywania 
umowy przetargowej? Takie rozwiązanie będzie korzystne cenowo dla Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie Nr 5 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 1 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
dodanie po słowach „i cenach jednostkowych” zdania w następującym brzmieniu „ z 
zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym §2 ust.5 poniżej ” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie Nr 6 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 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: wskazywanie przez Zamawiającego zbyt krótkich terminów dostaw (np.. w tym samym 
dniu) powoduje znaczne ograniczenie podstawowych zasad pzp.: równego traktowania 
wszystkich wykonawców oraz uczciwej konkurencji- wyłącza z możliwości uczestniczenia w 
przetargu wykonawców, którzy posiadają swoje siedziby/hurtownie w pewnym oddaleniu od 
siedziby Zamawiającego 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie Nr 7 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 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 określa ilości w poszczególnych asortymentach z należyta starannością, 
aczkolwiek nigdy nie jest w stanie przewidzieć wzmożonej zachorowalności pacjentów, czy tez 
odwrotnie, zmniejszenia zachorowalności w porównaniu do okresów poprzednich lat. W związku 
z tym brak jest możliwości określenia sztywnych granic co do uprawnienia Zamawiającego 
wynikającego z § 1 ust. 3 umowy 
 
Pytanie Nr 8 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 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 9 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 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 10 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 1 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie Nr 11 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 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 12 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 2 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
dodanie po słowie „wartość umowy wynosi”  sformułowania :” na dzień jej zawarcia”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie Nr 13 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 2 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji tego postanowienia 
poprzez wskazanie (w zdaniu ostatnim), że:  „Zmiana, o której mowa w 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 14 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 2 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia, z 
uwagi na jego sprzeczność z zapisem ust.6 powyżej, a także naruszanie w istotny sposób 
zasady równowagi interesów stron umowy ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie Nr 15 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 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 tą 
ustawą.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie Nr 16 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 4 ust. 2 i ust.3  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisów 
poprzez dodanie (w każdym z ustępów)  po słowie „Wykonawca” zdania w następującym 
brzmieniu „ w przypadku uznania zasadności reklamacji” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie Nr 17 
Dotyczy wzoru umowy 
§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 
 
Pytanie Nr 18 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 5 ust. 2  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej 
kary umownej do 5% (w miejsce 10%) ? 
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 19 
Dotyczy wzoru umowy 
§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 20 
Dotyczy wzoru umowy 
§5 ust. 5  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia?    
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie Nr 21 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 6 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez 
dodanie  zdania w następującym brzmieniu „ z zastrzeżeniem postanowienia §1 ust.3 powyżej”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie Nr 22 
Dotyczy wzoru umowy 
§ 9 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza wy możliwość wykreślenia słów „ oraz §5 
ust.2”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
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Pytanie Nr 23 
Dotyczy wzoru  umowy 
§ 10 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza wy możliwość  zastąpienie sformułowania „§ 2 ust.7i 
8”  sformułowaniem  „§ 2 ust.6 i 8 powyżej”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Podpisał 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie 

               mgr Janusz Hordejuk 

http://www.spzozparczew.pl/

