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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 130000 euro na 
dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w 
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do 
niniejszej SIWZ.

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2012   Nr ogłoszenia – 2012/S 15-023647  z dnia 24.01.2012r             

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

1. Dotyczy Grupy 53 - Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty  na leki w innych wielkościach opakowań 
tj. w opakowaniach x 90 tabl zamiast  60 tabl?

Odpowiedź:   Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy - ,,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. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy 14 poz. 7-9 i utworzenie oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy 14 poz. 4,5 i utworzenie oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź:   Z  amawiający nie wydzieli.  

4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy 19 poz. 1, 2 i utworzenie oddzielnego pakietu. 
Odpowiedź:   Zamawiający     nie wydzieli.  
5. Dotyczy Grupy 76: Czy Zamawiający dopśuci produkt o składzie: Środek znieczulajacy : (Lidocaine Hydrochloride) 

2% - 2.000g,  Czynniki aseptyczne: (Chlorhexidine Gluconate sol. 0.250g, Methyl Hydroxybenzoate 0.060g, Propyl  
Hydroxybenzoate 0.025g), Lubrykaty (Hydroxyethylcellulose, Propylene Glycol ) oraz woda destylowana oraz o 
pojemności: 11 ml. a`25szt. 

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza produkt w/w składzi.  
6. Czy Zamawiający wymaga w grupie 76 sterylizacji radiacyjnej oferowanego produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza    sterylizację radiacyjną oferowanego produktu.  
7. Dotyczy  wzoru  umowy  -  Czy  Zamawiający  dopuszcza  dodanie  zapisu  w  paragrafie   6  ustęp  2  umowy  : 

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,
• zaprzestania produkcji  lub dystrybucji  produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z 

obrotu  (w  szczególności  na  podstawie  decyzji  właściwych  władz),  jak  również  braku  możliwości  pozyskania 
produktów  będących  przedmiotem  dostawy  wskutek  okoliczności,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi 
odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

• Istotnej zmiany cen przez producenta”?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza   §11 wzoru umowy.  
8. Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 7 zapisu:” Zmniejszenie ilości 

przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Dotyczy wzoru umowy -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 9?

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody.  
10. Dotyczy Grupy 19 poz. 16 – Ze względu na to, iż maksymalna cena jednostkowa, po której świadczeniodawca 

(szpital) obowiązany jest nabywać leki refundowane (zgodnie z art 9 ust.2 ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 
2011r, Dz.U. Nr 122 poz. 696), w przypadku poz. 16 jest znacząco niższa niż Urzędowa cena zbytu, zwracamy się 
z prośbą o wyłączenie tego leku z w/w, grupy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
11. Dotyczy Grupy 19 poz.  5,18 – Prosimy o wyłączenie tych pozycji, ponieważ nie posiadamy ich w swojej ofercie 

handlowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:
                z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce
                         Eugeniusz Giba
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