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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 / 2013   Nr ogłoszenia – 2012/S 005-005562  z dnia 08.01.2013r             

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

1. Dot. zadania 70, poz. 4   Czy Zamawiający miał na myśli kompresy włókninowe 4-warstwowe z hydrofilowej włókniny o 
gramaturze nie mniejszej niż  40g/m2, o wymiarach 5 cm x 5 cm sterylne, miękkie, bardzo chłonne, pakowane po 2-3 
szt / op?

Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
2. Dot.  zadania  70,  poz.  4    Sterylizacja  jest  procesem  specjalnym,  ponieważ  w  czasie  codziennej  rutynowej  kontroli 

efektywność  sterylizacji  nie  może  być  weryfikowana  poprzez  sprawdzanie  produktów  końcowych  (wyrobów 
wysterylizowanych). Z tego powodu proces sterylizacji w celu potwierdzenia jego skuteczności musi być walidowany,  
przebieg procesu rutynowo monitorowany, a urządzenia muszą znajdować się pod stałą kontrolą. Walidacja procesów 
sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to  
badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób 
powtarzalny.  W  wyniku  walidacji  otrzymujemy  dowód,  że  dany  proces  sterylizacji  przy  zachowaniu  określonych 
warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku  
jest  skuteczny  i  powtarzalny.  Walidacja  procesu  sterylizacji  jest  przeprowadzana  dla  każdej  przemysłowej  formy 
jałowienia  (pary wodnej,  tlenku etylenu  oraz  radiacji).  Czy Zamawiający dla  potwierdzenia  poprawnej  sterylizacji  w 
zwalidowanym procesie  będzie  wymagał  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego walidację  procesu sterylizacji  
zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej oraz PN EN 11135-1:2009 dla tlenku etylenu wymaganego  
prawem  od  każdego  producenta  jałowych  wyrobów  medycznych?  Dokument  ten  pozwoli  na  zweryfikowanie 
bezpieczeństwa oferowanych wyrobów.

Odpowiedź: Zamawiający   wymaga.  
3. Pytania dotyczące treści umowy:   Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy dopisać zdanie o 

następującej (lub podobnej) treści „Jeżeli jednak upływ powyższych terminów wypada w dniu wolnym od pracy lub poza  
godzinami pracy apteki szpitalnej, rozpatrzenie reklamacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym  
terminie.”?  Jeżeli krótkie terminy rozpatrzenia reklamacji miałyby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby 
to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odpowiedź: Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
4. Pytania dotyczące treści umowy:   Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź:   Tak,   dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy  

5. Pytania dotyczące treści umowy:   Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany  
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma  
miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia  
umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania 
nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić  
podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
6. Pytania dotyczące treści umowy:     Zważywszy na treść § 7 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości 

wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?  Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla 
odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z  
dnia  18  czerwca  2010  r.  KIO  1087/10,  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wynika  obowiązek 
dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego 
obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź:   Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego   
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest 
zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na podstawie zużycia z lat 
poprzednich.

7. Pytania dotyczące treści umowy:     Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „z opóźnieniem” 
zostały zastąpione słowami „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co 
najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli  opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w  
przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli  także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 
odpowiedzialności  Wykonawcy  także  na  niezawinione  naruszenie  terminu.  Zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby 
Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie 
tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
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8. Pytania dotyczące treści umowy:   Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści:  „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do  
należytego wykonywania umowy.”?   Zważywszy na doniosłe i  nieodwracalne skutki  prawne odstąpienia od umowy, 
celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy.  
Takie  wezwanie  najprawdopodobniej  zmobilizuje  wykonawcę do należytego wykonywania  umowy i  pozwoli  uniknąć 
odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
9. Grupa 70 :  Poz. 1 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na ligninę w płatach z tolerancją rozmiarów około 3 cm ?  

Odpowiedź:   Z  amawiający dopuszcza.  
10. ZAPISY S.I.W.Z. :§ 12 – Czy wartość brutto oferty należy wyliczyć jako iloczyn zamawianej ilości i ceny jednostkowej 

brutto czy też jako wartość netto powiększoną o należny podatek VAT ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 25.02.2005 w sprawie podatku VAT ) ? 

Odpowiedź:      Wartość brutto oferty należy wyliczyć jako iloczyn zamawianej ilości i ceny jednostkowej brutto.  
11. Grupa 44 – Epoetina Poz. 12 Dieta hiperkaloryczna stosowana przy zaburzonym funkcjonowaniu wątroby poj. 700-800 

ml np. Nutricomp Hepa - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nutricomp Hepa w opakowaniach 500 ml? 
Jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź: Z  amawiający wyraża zgoda, ilość 70 but.  
12. Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 (ibandronic acid) wymaga aby oferowany produkt zawierał roztwór o pH w przedziale 

(3,0-4,9), nie zawierający stabilizatora w postaci NaOH?

Odpowiedź:     Zamawiający dopuszcza.  

13.  Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 ( ibandronic acid) wymaga aby oferowany produkt posiadał udokumentowana 
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w perspektywie 5- letniej obserwacji klinicznej z zastosowaniem oferowanego 
produktu, co umożliwi kontynuację efektywnej terapii u pacjentów?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
14. Grupa 1 – Epoetina Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Epoetyny w dawkach: 1000, 2000, 3000, 4000, 

6000, 10000 jm ?
Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

15. Grupa 30 Poz. 38 Talcum – proszę o określenie wielkości opakowania.
Odpowiedź:   Opakowanie a'1kg.  

16. Grupa 33 Poz. 2 Aztreonam – proszę o wykreślenie ze względu na brak na polskim rynku
Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

17. Poz. 38 Oxyphenoninum bromide – proszę o wykreślenie ze względu na brak produkcji.
Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

18. Dotyczy umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 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 §11 ust.6 pkt 3) projektu umowy)?

Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
19. Dotyczy  § 7  wzoru umowy Prosimy o następującą modyfikację: Ilości asortymentowe wymienione w ogłoszeniu i SIWZ  

mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, a Wykonawca będzie  
miał jedynie prawo do wynagrodzenia za już zrealizowane dostawy   pod warunkiem jednak, że niezrealizowana ilość 
asortymentu nie będzie większa niż 20 % wartości umowy

Odpowiedź:   Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego   
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest 
zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na podstawie zużycia z lat 
poprzednich.

20. Dotyczy  §8  ust.1   wzoru  umowy  Zgodnie  z  art.  353.1  k.c.  zasady współżycia  społecznego  ograniczają  swobodę 
kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie  
wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a  
w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokich kar 
umownych  wypełnia   przesłankę  zakreśloną  w  art.484  §  2  k.c.  Prosimy   o  zmianę  §8  ust.1  wzoru  umowy  na 
następujący : Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% różnicy pomiędzy wartością umowy 
wskazaną  w  ofercie  Wykonawcy  do  przetargu,  o  którym  stanowi  §2  niniejszej  umowy,  a  wartością  wykonanych  
zamówień,  za  które  nastąpiła  zapłata,  w  przypadku  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  lub  w  przypadku 
konieczności wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:   Z  amawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
21. Prosimy  o  dopuszczenie  w  pakiecie  nr  72  poz.  1  i  2  gazika  o  rozmiarach  13x13,5  cm  spełniającego  pozostałe 

wymagania SIWZ?
Odpowiedź:   Z  amawiający dopuszcza.  
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert

      Zatwierdził:
        Dyrektor SP ZOZ w Sokółce

        Jerzy Kułakowski
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