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Parczew, 24.03.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/2/2016 (4) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów 
medycznych 
  

 
Wyjaśnienia 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 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 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 1 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający w par. 1.2 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 
2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu 
elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości 
składania zamówień w formie telefonicznej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający wykreśli w par. 1.5 frazę: „Wykonawca podejmie również wszelkie możliwe 
działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych niniejszą umową, są przedsiębiorcy 
posiadający na stanie przedmiotowe produkty (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas 
Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania 
Zamawiającemu”?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający w par. 2.5. dopisze frazę: „Zmiana cen w przypadku zmiany cen urzędowych 
leków związanych z przedmiotem umowy oraz zmiany urzędowej marży hurtowej nie nastąpi, 
jeżeli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? 

Odpowiedź: Kwestia ewentualnej zmiany ceny, uregulowana jest w § 2 ust.5-7 umowy. 
 
Pytanie 4 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający zmieni w par. 4.1. zdanie pierwsze na następujące: „Braki ilościowe 
stwierdzone w dostawie przez Zamawiającego, będzie on reklamował w terminie 3 dni od dnia 
odbioru”? Towar będzie dostarczany przez kuriera, którego obecność w trakcie procedury 
sprawdzania zamówienia opóźni inne dostawy zaplanowane na dany dzień. Wydłużenie 
terminu złożenia reklamacji powoduje, że jego obecność nie będzie konieczna.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 5 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający zmieni termin wykonania reklamacji w brakach ilościowych określony w par. 4.1. 
na 7 dni?  Zgłoszenie reklamacji wymaga jej rozpatrzenia, a następnie (przy jej uwzględnieniu) 
dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 3 dni (a zwłaszcza 12 godzin) jest niemożliwe. 
Nadto w przypadku jej zgłoszenia np. w piątek powodować będzie konieczność pracy pracowników 
Wykonawcy w dniach wolnych od pracy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający zmieni termin do rozpatrzenia reklamacji określony w par. 4.3 na: 7 dni od dnia 
otrzymania?  Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy 
kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy 
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest 
niemożliwe.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający w par. 5.1.1. i 5.1.2. wykreśli frazę o minimalnej kwotowej wartości kary 
umownej? Taki sposób liczenia kar umownych może spowodować ich naliczenie w wysokości 
rażąco wygórowanej, nieadekwatnej do działań bądź zaniechań Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.2. z 10 % do wartości max 
5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 dotyczy wzoru umowy:   
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.4. z 10% do wartości 5%?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 20 poz. 1 :   
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz. 1, 
trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, 
zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). 
Zawartości azotu 5,4 g i energia niebiałkowa 780 kcal, objętość 1500 ml. Stosunek energii 
pozabiałkowej do azotu 144. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 20 poz. 1, trzykomorowy worek do 
żywienia pozajelitowego zgodny z powyższym opisem. 

 
Pytanie 11 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 4 poz. 123 
Czy Zamawiający w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 4 - produkty lecznicze i surowce 
farmaceutyczne, w pozycji 123 dotyczącej „Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus” 
dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek 
producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze 
cechy. 
Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, 
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby 
Wykonawców 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga produktu leczniczego 
             

Pytanie 12 dotyczy wzoru umowy 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich 
warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał 
w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 
ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia 
warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z §1 ust.4 wzoru umowy. Czy 
z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 13 dotyczy wzoru umowy 
Do treści §1 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą 
z art. 522 k.c.:"... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 
dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 14 dotyczy wzoru umowy 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej  (bo np. na rynku znajdują się 
wyłącznie zamienniki  w cenie co najmniej 10% wyższej, a ich dostawa w cenie zaoferowanej do 
przetargu będzie groziła rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w 
cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności 
ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.5 projektu umowy)? 

Odpowiedź: Kwestia ta regulowana jest w §1 ust. 6 i 7 umowy. 

Pytanie 15 dotyczy wzoru umowy 
Do treści §1 ust.8 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." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 16 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 1 poz. 68, Zadanie nr 4 poz. 40 
Czy Zamawiający, w pakiecie 1 pozycji 68, w pakiecie 4 pozycja 40 wymaga aby Cefazolinum 
zgodnie z ChPL produktu leczniczego preparat posiadał rejestrację do przechowywania w 
temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 

Pytanie 17 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 1 poz. 71 
Czy Zamawiający, w pakiecie 1 pozycji 71, wymaga Ceftriaxonum ze wskazaniem zgodnie z ChPL  
dotyczącego ostrego zapalenia ucha środkowego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 

Pytanie 18 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 1 poz. 71 
Czy Zamawiający, w pakiecie 1 pozycji 71, wymaga Ceftriaxonum ze wskazaniem zgodnie z ChPL  
dotyczącego leczenia pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie 
spowodowana zakażeniem bakteryjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 

Pytanie 19 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 1 poz. 70 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 70 aby Ceftazydimum zachowywał po 
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkt w pakiecie 1 pozycja 70, Ceftazydimum 
zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8° . 

Pytanie 20 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 1 poz. 86 
Czy Zamawiający wymaga aby  Ciprofloksacyna w pakiecie 1 pozycja 86 była w postaci 
monowodzianu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz. 

Pytanie 21 dotyczy Formularza cenowego, Zadanie nr 10 poz. 18, 19 
Czy Zamawiający wymaga aby Midazolamum w pakiecie 10 pozycja 18, 19 posiadał w swoim 
składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych 
wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do 
użycia wynosi 3 lat? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z Siwz.  
 
 

Podpisał: 
                               Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
     mgr Janusz Hordejuk 
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