
Lublin, dnia 21 października 2009 roku

SzNSPZOZ. N-ZP-372-52/08

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ na  dostawę  produktów 
leczniczych, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. 
§ 8  -  Prosimy o uzupełnienie  zapisu o zwrot,”Zgody takiej  nie można  bezpodstawnie odmówic" ? 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie 
udziela  mu  kredytu.  Wypełniając  swoje  zobowiązanie  Wykonawca  czyni  to  w  przekonaniu,  iż 
otrzyma ekwiwalent swego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, 
obowiązku  zapłaty  za  dostarczony  towar  stanowi  w  świetle  przepisów  Kodeksu  cywilnego 
niewykonanie zobowiązania. W związku z czym, Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy 
dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania 
należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z takich środków, 
przewidzianych  przepisami  Kodeksu  Cywilnego  jest  prawo przeniesienia  wierzytelności  na  osobę 
trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do 
me wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do dochodzenia należnego Wykonawcy 
świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną 
swobodę i  dowolność w podejmowaniu  przedmiotowej  decyzji,  co  w istocie  jest  narzuceniem 
Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też 
działając  w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi o uzupełnienia 
zapisu, o zwrot, iż zgody takiej nie może bezpodstawnie odmówić.

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie 2.
W związku z faktem, iż występujące na rynku preparaty omeprazolu 40 mg różnią, się między sobą 
m.in.. zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania zwracamy się z prośbą, o doprecyzowanie:
Czy w Zestawie III pozycja nr 118 Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu omeprazolu, który nie 
posiada wśród zarejestrowanych wskazań do stosowania :
• w  eradykacji  zakażenia  Helicobakter  pylori  u  pacjentów  z  chorobą wrzodową żołądka  i 
dwunastnicy, oraz

• w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko zachłyśnięcia 
się treścią żołądkową, podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona)?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

Pytanie 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodnę na wyłączenie z Zestawu nr III pozycji nr 118, 161 i włączenie do 
Zestawu  nr  IX  co  a  pewnością przyczyni  się do  uzyskania  korzystniejszej  pod  względem 
ekonomicznym oferty?



ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
Wydzielenie  wskazanych  pozycji  wymagałoby  od  Zamawiającego  nie  tylko  zmiany  treści 
SIWZ ale również dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z art.12a ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(tj Dz. U. z 2007 r. nr 223, 
poz. 1655 ze zm.) przedłużenia terminu składania ofert. Przychylenie się do Państwa prośby 
spowoduje znaczne opóźnienie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a co za tym idzie 
może narazić Szpital na brak ciągłości w dostawie leków, spowodowanej brakiem możliwości 
podpisania umów w zaplanowanym terminie.

Pytanie 4. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Zestawu nr 5 pozycji nr 2 i włączenie jej do Zestawu 
nr I  co z pewnością przyczyni  się  do  uzyskania  korzystniejszej pod względem ekonomicznym 
oferty?

ODP.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
Wydzielenie  wskazanych  pozycji  wymagałoby  od  Zamawiającego  nie  tylko  zmiany  treści 
SIWZ ale również dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z art.12a ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(tj Dz. U. z 2007 r. nr 223, 
poz. 1655 ze zm.) przedłużenia terminu składania ofert. Przychylenie się do Państwa prośby 
spowoduje znaczne opóźnienie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a co za tym idzie 
może narazić Szpital na brak ciągłości w dostawie leków, spowodowanej brakiem możliwości 
podpisania umów w zaplanowanym terminie.

Pytanie 5.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na  zaoferowanie  w  Zestawie  nr  I  w  pozycji  nr  2  preparatu 
Enoxaparinum natricum  w  opakowaniu  zwierającym  10  ampułko-strzykawek  z  równoczesnym 
przeliczeniem liczby opakowań w oparciu o zapotrzebowanie Zamawiającego?

ODP.: W zestawie I w pozycji nr 2 należy zaoferować opakowania po 10 ampułko-strzykawek. 
Wymagana ilość opakowań pozostaje bez zmian – należy wycenić 420 op.


