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SzNSPZOZ. N-ZP-372-54/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi dostawy produktów leczniczych, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:   Czy Zamawiający wyraż zgodę na wycenę 447 zestawów jako jeden pakiet natomiast 
wartość podlegającą ocenie tworzyłaby suma wszystkich pozycji asortymentowych. Wszystkie 
pozycje zawarte w SIWZ są ogólnie dostępne z hurtowniach farmaceutycznych. Stworzenie 
jednego pakietu lekowego ułatwi prace aptece szpitalnej, umożliwi żłożenie korzystniejszej cenowo 
oferty (ze względu na dużą wartość jednego pakietu lekowego) jak również zapewni złożenie oferty 
cenowej na każdą pozycję (przy obecnym podziale istnieje duże ryzyko, że na niektóte pozycje nie 
zostanie złożona żadna oferta ze względu na małą wartość lub małą rotację danej pozycji).
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie nr 120 Lignocainum 2% 
inj. 20ml x 20 w bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na rozbicie plastikowych 
ampułkach?
ODP:   Tak,  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie  w zestawie  nr 120 Lignocainum 
2% inj. 20ml x 20 w bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na rozbicie 
plastikowych ampułkach.

Pytanie 3:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 243 produktu 
równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg rozpuszczony 
w 50ml 0,9%NaCl?
Zastosowanie cyproflaksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi bezpieczeństwo 
terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga użycia dodatkowego sprzętu i 
płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania lek w przypadku cyprofloksacyny w popstaci 
koncentratu w ampułkach i fiolkach.
ODP: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie  w zestawie 243 produktu 
równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg 
rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl.

Pytanie 4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie 442 preparatu 
Ciproflaxacinum 2mg/ml 50ml w bezpiecznym stojącym opakowaniu z dwoma portami?
ODP:  Tak,  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie  w zestawie 442 preparatu 
Ciproflaxacinum 2mg/ml 50ml w bezpiecznym stojącym opakowaniu z dwoma portami.

Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w zestawie 442 diety Fresubln
HP Energy l000ml w opakowaniu EasyBag?



ODP:  Tak,  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie w zestawie 442 diety Fresubln
HP Energy l000ml w opakowaniu EasyBag.

Pytanie 6:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w zestawie 442 przyrządu do 
podaży diety w opakowaniu EasyBag?
ODP:  Tak,  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie w zestawie 442  przyrządu do 
podaży diety w opakowaniu EasyBag.

Pytanie 7:    Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w zestawie 443 diety Fresubin 
Energy Drink 200 ml?
ODP:  Tak,  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie w zestawie  443 diety Fresubin 
Energy Drink 200 ml.

Pytanie 8:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w zestawie 444 diety Diben 
1000 ml w opakowaniu EasyBag?                                                                                         
ODP: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie w zestawie  444 diety Diben 
1000 ml w opakowaniu EasyBag.

Pytanie 9:  Czy Zamawiający w pakiecie 424 wymaga, aby Cefuroxime 1,5 g był stosowany bez 
ograniczeń wiekowych (od 1 dnia życia) i był pakowany w fiolki do 30ml? 
ODP: Tak, Zamawiający wymaga (w pakiecie 424), aby  Cefuroxime 1,5 g był stosowany bez 
ograniczeń wiekowych (od 1 dnia życia) i był pakowany w fiolki do 30ml.

Pytanie 10:    Czy Zamawiający, w pakiecie 419 wymaga, aby zaoferowany Ceftazydym był w 
postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
ODP: Tak, Zamawiający wymaga (w pakiecie 419), aby  Ceftazydym  był w postaci proszku 
do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji.

Pytanie 11:    Czy Zamawiający, w pakiecie 419 wymaga, aby Ceftazydym miał w rejestracji 
wskazanie do stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, posocznicy, zakażeniu 
dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich?
ODP:  Tak, Zamawiający wymaga (w pakiecie 419), aby Ceftazydym miał w rejestracji 
wskazanie do stosowania m.in. przy zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej, posocznicy, 
zakażeniu dróg moczowych, zakażeniu skóry i tkanek miękkich.

Pytanie 12:    Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pakiecie 243 preparatu 
równoważnego o takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex 100mg/50ml x 1 w 
formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 2000 
wlewów?
ODP: Tak, Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie w pakiecie 243 preparatu 
równoważnego o takim samym zastosowaniu klinicznym, o nazwie Cipronex 100mg/50ml x 1 
w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) w ilości 2000 
wlewów.

Pytanie 13:    § 2 ust l pkt 3 umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
podstawowego terminu dostawy do 48 godzin? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
terminu dostawy dla zamówień „w wypadkach określonych  przez  Zamawiającego  jako  nagłe" 
do  24  godzin?  Wykonawca  mający  siedzibę  w innej miejscowości niż Zamawiający nie może 
podjąć się dostarczania takiego zamówienia w przeciągu 4 godzin.
Takie postanowienie ogranicza możliwość dochowania terminów jedynie do lokalnych dostawców 
co rażąco narusza art. 7 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych.
ODP:  W przypadku dostawy podstawowej Zamawiający wyraża zgodę na 48 godz. termin 



dostawy.
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw określonych jako "nagłe" do 8 
godzin.
W związku z powyższym § 2 ust.1 pkt 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
"w terminie 48 godzin od chwili złoenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym w
wypadkach określonych przez Zamawiającego jako nagłych, w związku ze stanem zdrowia
pacjentów Wykonawca dokona dostawy nie później niż w ciągu 8 godzin od chwili złożenia
zamówienia."

Pytanie 14:    § 2 ust 5 umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego 
poziomu realizacji umowy np. na poziomie 80%?
ODP:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę  na określenie minimalnego poziomu realizacji 
umowy na ok. 80%.

Pytanie 15:    § 4 ust. 5 umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia, 
ewentualnie na uzupełnienie o następujące sformułowanie: „przy czym Zamawiający i organ 
założycielski Zamawiajgcego nie mogq odmówić zgody na cesję wierzytelności bez uzasadnionej 
przyczyny"? Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając termin płatności wykonawca w 
pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego 
jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu 
wynagrodzenia m.in. przez przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią.
Wskazane postanowienie ogranicza w praktyce prawa wykonawcy do dochodzenia swoich 
należności wyłącznie na drodze sądowej. 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie, ani zmianę postanowienia § 4 ust. 5 
umowy.

Pytanie 16: § 5 ust. l umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego 
postanowienia, poprzez wskazanie, że „Wykonawca   w terminie   7  dni  od  sporządzenia 
protokołu  rozpatrzy  reklamację.   W wypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca w terminie 4 
dni od daty jej uwzględnienia uzupełni braki lub wymieni towar na nowy, pełnowartościowy". 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia § 5 ust. 1 umowy.

Pytanie 17: § 9 ust. 2 pkt 1-4 umowv - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wskazanych 
wyżej postanowień i zastąpienie ich zapisem, w świetle którego „Wykonawca lapłaci 
Zamawiajqcemu karę umowną w wysokości 0,50% łącznej kwoty, na którą opiewa wartość brutto 
zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru lub w wypełnieniu 
obowiązków przewidzianych w § 5". 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 2 pkt. 1-4 umowy.

Pytanie 18:  § 9 ust l pkt 5 umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy 
do ustalenia wysokości kary umownej wartości niezrealizowanej części Umowy? 
ODP:Umowa nie zawiera postanowienia oznaczonego § 9 ust. 1 pkt. 5. Wykonawca 
prawdopodobnie zamierzał zadać pytanie dotyczące § 9 ust. 2 pkt. 5 umowy. Zamawiający 
informuje, że nie wyraża zgody na zmianę postanowienia § 9 ust. 2 pkt. 5 umowy.

Pytanie 19:  § 10 ust. 3 pkt 4 (l) - czy Zamawiający wyrazi zgodą 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 zmianą stawki podatku VAT bez 
konieczności podpisywania odrębnego aneksu? 
ODP:Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia § 10 ust. 3 pkt. 4. umowy.

Pytanie 20:  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zestawie nr 13 poz. 1 leku 



Amiodaroni hydrochloridum w opakowaniu zawierającym 6 ampułek? Czy ilość wymaganych 
opakowań należy przeliczyć i zaokrąglić w górę, do pełnych opakowań? 
ODP:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę  na  zaoferowanie w Zestawie nr 13 poz. 1 leku 
Amiodaroni hydrochloridum w opakowaniu zawierającym 6 ampułek; ilość opakowań 
przeliczyć i zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 21:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zestawie nr 293 poz. l  leku 
Acidum valproicum 300mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek? Czy ilość wymaganych 
opakowań należy przeliczyć i zaokrąglić w gorę do pełnych opakowań? 
ODP:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę  na  zaoferowanie  w Zestawie nr 293 poz. l  leku 
Acidum valproicum 300mg w opakowaniu zawierającym 30 tabletek; ilość opakowań 
przeliczyć i zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 4 ustęp 3 zapisu 
„ otrzymania..." na„wystawienia faktury”? 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 23:   Czy Zamawiający wyraża zgode na zmianę w paragrafie 4 ustęp 4 zapisu „ obciążenia 
" na „ uznania "? 
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 24: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastąpienie obecnego zapisu w paragrafie 10 ustęp 3 
umowy na : 
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: 
a.) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, 
b) istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych
obciążeń publicznoprawnych - w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do 
umowy, 
c) zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze, 
d) 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. 
e) Istotnej zmiany cen przez producenta "? 
ODP: Zamawiający zmienia § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia: 
“ Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, 
że zmiany wynikają z:
1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw 

do których maja zastosowanie zmienione przepisy,
2)  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowa-

nia o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pier-
wotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zama-
wiającego; zmiana nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) obniżenia przez Wykonawcę cen na towar objęty przedmiotem umowy, w stosunku do cen jed-
nostkowych wynikających z oferty,

4) zmiany cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze -  odpowiednio do tych 
zmian,

5)  konieczności zmiany towaru będącego przedmiotem umowy na towar równoważny pod 
względem substancji działającej i dawki, z uwagi na zaprzestanie produkcji lub dystrybucji  



towarów będących przedmiotem umowy, wycofania tych towarów z obrotu (w szczególności  
na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania towarów 
będących przedmiotem umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi  
odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności - cena jednostkowa towaru 
równoważnego nie może być wyższa niż cena jednostkowa towaru w zamian, za który towar 
równoważny został wprowadzony”.

Pytanie 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 9 ustęp 2 kar na kary połowę 
niższe? 
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 2 umowy.


