
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40  sekretariat 0857220463  e-mail i tel. kontakt. na stronie   www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html   

                                                                                         Sokółka dn. 19.01.2011r 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 
125000 euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku do niniejszej SIWZ.

  
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2011   Nr ogłoszenia – 2011/S 6-008461  z dnia 11.01.2011r             

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:  

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia, formularz cenowy, Grupa IX poz. 1 Imipenem/Cilastatin proszek do przyg. 
roztw. do wstrz. Dom. 500Mg x 5 fiol., 70op – czy w związku ze zmianą konfekcjonowania produktu w 
Grupie  IX  poz.  1   Imipenem/Cilastatin  proszek  do  przyg.  roztw.  do  wstrz.  Dom.  500Mg  x  5  fiol., 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego 10 fiolek o pojemności 20ml każda?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.   Dodatek  nr.2  do  SIWZ  asortymentowo-cenowy  str.  1  ,,   Dopuszcza  się   
możliwość  zaproponowania  preparatów w opakowaniach  innych  (wielkość  opakowania)  niż  opisane  w SIWZ z 
odpowiednim przeliczeniem ilości  tabletek,  kapsułek,  fiolek,  amp-strz  itp.  z  zaokrągleniem do dwóch miejsc po 
przecinku”

2. Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  preparat  w  Grupie  IX  poz.  1  posiadał  zarejestrowane  wskazania  do 
stosowania m.in. w : posocznicy, zapaleniu wsierdzia, zakażeniu kości i stawów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Niniejszym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 9 pozycję 

1, z Grupy nr 18 pozycji: 11, 47, 74, 76, 77, 78, z Grupy nr 19 pozycji: 50, 51, 58, 59, 60, 69, 75, 76, 80, 81, 
82, 83, 151, 168: z Grupy nr 21 pozycja 20, 22, 41, 59, 64, 65, 68, 70, 71, 83?

Odpowiedź:   Z  amawiający nie wyraża zgody.  
4. Dotyczy §7 wzoru umowy – prosimy Zamawiającego o dopisanie na końcu zdania „nie mniej jednak niż 80% 

zakontraktowanych ilości”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Dotyczy  §5 pkt.  3 wzoru umowy – ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą się ze szczególnymi 
procedurami  do  których  zobowiązany jest  producent  leków stosownymi  przepisami.  W związku  z  tym 
proponujemy zmianę przedmiotowego zapisu na następujący „w przypadku stwierdzenia braków ilościowych 
lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację 
dotyczącą braków ilościowych w ciągu 7 dni, wad jakościowych w ciągu 14 dni”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Dotyczy §8 wzoru umowy – W związku z tym, że zamówienie którego dotyczy przedmiotowa umowa będzie 

realizowane  sukcesywnie,  w  świetle  Art.484  §2  Kodeksu  Cywilnego  proponujemy  zmianę  zapisu 
dotyczącego  wysokości  kary  umownej  na  „...  w  wysokości  1%  wartości  netto  niezrealizowanej  części 
umowy”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Dotyczy §2 pkt. 4 wzoru umowy – prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na „w wysokości 0,1% wartości 

netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Dotyczy Grupy XXI poz. 38 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod opisem przedmiotu zamówienia 
w Grupie XXI poz. 38 rozumie „cukrzan żelaza czyli Ferri hydroxatum saccharum – opakowanie 0,1g/5ml x 
5amp”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza - ,,cukrzan żelaza czyli Ferri hydroxatum saccharum – opakowanie 0,1g/5ml x 
5amp” .

9. Dotyczy Grup IX, XIV, XIX, XXI – zwracamy się do Zamawiającego o możliwość utworzenia dodatkowego 
pakietu  z  poszczególnych:  IX poz.3,4;  XIV poz.15;  XVIII  poz.  54,55,66,76,77;  XIX poz.70;  XXI  poz.
2,7,18,38,39,78,79,99,100.  Umożliwi  to  przystąpienie  również  producentowi  leków,  a  co  za  tym  idzie 
uzyskanie przez szpital korzystnych cen.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Dotyczy  Grup  XVI  i  XVIII  –  zwracamy się  do  Zamawiającego  o  możliwość  utworzenia  dodatkowego 

pakietu z poszczególnych: XVI poz.2,3,4 i XVIII poz.56. Umożliwi to przystąpienie również producentowi 
leków, a co za tym idzie uzyskanie przez szpital korzystnych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. 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 
zamieszczona 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)?

Odpowiedź:    Dodatek  nr.2  do  SIWZ asortymentowo-cenowy str.  1  ,,   Dopuszcza  się  możliwość  zaproponowania   
preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z   odpowiednim przeliczeniem ilości   
tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku”

12. 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? 

Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę    na  zmianę  postaci  proponowanych  preparatów     tabletki  na  tabletki   
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie.

13. 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?

Odpowiedź: Brak wyceny pozycji asortymentowej w grupie prowadzi do odrzucenie oferty.
14. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią 

(tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy 
zachowaniu tej samej drogi podania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
15.  Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163,  nr 

170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560, oraz z 2008 r. nr 171, poz. 
1058), w której art. 144 ust. 1 otrzymał nowe, bardzo restrykcyjne brzmienie, Zamawiający zechciałby dodać 
w projekcie umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapis  w poniższym 
brzmieniu?:

W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie 

bez zmian;
2) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy 

czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych a także 
skreślenia leków  z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;

3) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz;
4) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów  leków, na podstawie dokumentu 

wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);
5) zmian kursu waluty powyżej 5%, w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą NBP;

Zmiany wymienione w ppkt 1), 2) i 3) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich 
przepisów. Zmiany wymienione w ppkt  4) i 5) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy, w terminie do 14 dni od 
przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak 
wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów 
objętych umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych w punkcie 3.
Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości 
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej 
umową. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych umową 
dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w    §11 umowy    ust. 6 ,,  W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak   
wstrzymanie lub zakończenie produkcji, na pisemny wniosek Wykonawcy strony dopuszczają możliwość 
dostarczania odpowiedników preparatów objętych     umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może   
nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego”.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                         Jerzy Kułakowski
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