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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  §2 ust.  1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie obowiązku potwierdzania faxem zamówień 
składanych telefonicznie? Dostarczanie towaru niezgodnie z zamówieniem pociąga za sobą negatywne konsekwencje 
dla Wykonawcy. Obowiązek potwierdzania zamówienia faxem pozwoli uniknąć sporów na tym tle.

Odpowiedź: Zgodnie z    §2 ust. 1 wzoru umowy skutecznie złożone zamówienie to zamówienie złożone pisemnie lub faxem.  
2. Dotyczy §2 ust. 3 umowy zdanie pierwsze – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni 

roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy §3 ust. 2 umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji umowy np. 
na poziomie 80%?

Odpowiedź:    Z  amawiający nie wyraża zgody. Wielkość zamówienia została określona na podstawie zużycia leków w latach   
ubiegłych.
4. Dotyczy §5 ust. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie biegu terminu do rozpatrzenia reklamacji do dni 

roboczych?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody.  
5. Dotyczy  §6  ust.  2  i  3  –  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  to  aby  w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT 

uwzględnienie nowej stawki (i związana z tym zmiana ceny brutto) następowała automatycznie w dacie określonej 
przez przepisy wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisania odrębnego aneksu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Czy zamawiający wyraża zgodę  w par. 3 ust. 1 zmienić „dostarczenia ” na „wystawienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Czy zamawiający wyraża zgodę  w par. 6 ust. 2 dodać  - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w 

stosunku  do  treści  oferty  Wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  zmiany  te  są  konieczne  do  prawidłowej  realizacji 
przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: istotnej 
zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy; Istotnej zmiany cen przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.
8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz. 59  wyraża zgodę na wycenę meropenemu, którego trwałość roztworu po 

przygotowaniu wynosi 1 godzinę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 21 poz.59 wyraża zgodę na wycenę meropenemu, który nie ma zarejestrowanego 
wskazania w leczeniu posocznicy (sepsy)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10.Czy Zamawiający w pakiecie 19 poz. 50  zgadza się na wycenę Bupivacaini h/chlor. 0,5 % 4 ml spinal heavy amp., 

której każda ampułka nie jest pakowana w jałowe opakowanie pośrednie np. blister? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

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