
                       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

                               21-200 Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (83 ) 355-21-02  fax. (83) 355-21-00 

                                           www.spzozparczew.pl            e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl 

 

Strona 1 z 2 

 

                                                                                                          
          Parczew, dnia 10.07.2012r. 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/16/2012 (4) 
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. 
 
 
Dotyczy SIWZ: 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 57 z pakietu nr 1.: np. Paski do glukometru 
Accu-Chek Active do oddzielnego pakietu lub na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje     
w Pakiecie nr 1? Działanie takie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
W przypadku zgody na powyższe prosimy o określenie kwoty wadium, jaka powinna być zabezpieczona 
oferta składana na asortyment z pozycji 57  w Pakiecie 1 lub na nowo utworzony pakiet. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy wzoru umowy 
Pytanie 3 
Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto w przypadku 
zmiany urzędowych stawek podatku VAT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: 
Mając na uwadze art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696, ze zm.) 
prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia ofertę z ceną wyższą niż cena maksymalna określona tym przepisem, tj.  
- w przypadku oferenta prowadzącego obrót hurtowy: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu produktu 
stanowiącego podstawę limitu, powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa; 
- w przypadku oferenta nieprowadzącego obrotu hurtowego: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu 
oferowanego produktu.  
Artykuł  9 wspomnianej ustawy zabrania świadczeniodawcom nabywania m.in. wyrobów medycznych po 
cenach wyższych niż określone w tym przepisie, a więc zamawiający nie może przyjąć takiej oferty. Taka 
oferta może być jednak najkorzystniejsza w świetle kryteriów określonych w SIWZ, co spowoduje wadę 
przetargu, jeśli zamawiający nie będzie miał podstaw do jej odrzucenia. Dlatego uzasadnione wydaje się 
odzwierciedlenie w SIWZ okoliczności wynikających z cytowanego art. 9 „ustawy refundacyjnej”, co 
zapewni pozytywna odpowiedź na postawione pytanie, zgodnie z zasadą, że wyjaśnienia SIWZ stają się 
jej integralną częścią.  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III pkt.10. 
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Pytanie 5 
Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o poniższy zapis: 
W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r. ) 
dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w 
wypadku: 
1 ) Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od 
podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny 
zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy.  
2) Obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w 
przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia 
obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania  i nie wymaga aneksu do Umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
W § 2 ust 8 wzoru umowy Zamawiający przewiduje generalną możliwość obniżenia ceny bez konieczności 
podpisywania aneksu do umowy i ta możliwość dotyczy wszystkich przypadków obniżenia ceny.  
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