
Lublin, dnia 12 listopada 2013 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-41/13

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę płynów infuzyjnych
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i  umożliwienia wykonawcy
sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 projektu umowy 5 dniowego
terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:  Par. 5 ust. 1  otrzymuje brzmienie: ”Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po
rozpakowaniu  towaru  podlegają  reklamacji.  Po  ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad
Zamawiający sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który
zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy w
terminie  określonym  przez  Zamawiającego  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia.”

Pytanie  2:  Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust 2
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka - za każdy
dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu  obowiązków  przewidzianych  w  §  5  w
przypadku, gdy wartość umowy nie przekracza 6 000 zł,  jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka
2) w wysokości 0,02%  wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka - za każdy
dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu  obowiązków  przewidzianych  w  §  5  w
przypadku, wartości umowy powyżej 6 000 zł do 20 000 zł, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka
3) w wysokości 0,03%  wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka - za każdy
dzień  zwłoki  w  dostawie  towaru  lub  w  wypełnieniu  obowiązków  przewidzianych  w  §  5  w
przypadku,  wartości  umowy powyżej  20  000  zł  jednak  nie  więcej  niż  10% wartości  brutto
przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka
5)  wysokości  5  %  wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy -  w razie  odstąpienia  od
umowy przez  Wykonawcę lub  przez  Zamawiającego wskutek  okoliczności  za  które  odpowiada
Wykonawca.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  3:  Czy Zamawiający dokona  modyfikacji  zapisów wzoru  umowy i  dopuści  w trakcie
obowiązywania  umowy zmianę  ceny brutto  w  przypadku,  gdyby na  skutek  zmiany  przepisów
podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?
Odpowiedź:  W par. 10 ust. 2 pkt. 1) Zamawiający postanawia dodać: zmianie będą podlegać
ceny jednostkowe brutto, ceny netto pozostaną bez zmian.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Zestawie nr 1 poz. 15 i 16 Mannitol
20 % odpowiednio 100 ml i 250 ml w butelce szklanej? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.



Pytanie  5:  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dopuszczenie  w  Zestawie  nr  1  poz.  17  Płynu
wieloelektrolitowego 500 ml w opakowaniu Kabi Pac?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w Zestawie nr 1 poz. 17 Płyn wieloelektrolitowy 500 ml
w opakowaniu Kabi Pac.

Pytanie 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zestawu nr 1 po. 13 i 18?
Odpowiedź: Zamawiający wydziela z zestawu nr 1 po. 13 i 18 i tworzy z nich osobny zestaw
nr 5. W załączeniu prawidłowy załącznik nr 1 i 2 w zakresie zestawów nr 1 i 5.

W związku z odpowiedzią na pytanie 6 Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 pkt 4) i art 12a ust. 2
pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ:

ROZDIZAŁ VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości:
Zestaw 1-4900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych),
Zestaw 2-55,00 zł (słownie:pięćdziesiąt pięć złotych),
Zestaw 3-185,00 zł (słownie:sto osiemdziesiąt pięć  złotych),
Zestaw 4-25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych),
Zestaw 5-340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych)”

ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Oferty należy składać do dnia 06–12-2013 r. do godz. 09:00  w Kancelarii Szpitala - 20-442 Lublin, ul.
Abramowicka 2.
2.  Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu 06–12-2013  r. o  godz.  09:30  w  Sali  Konferencyjnej
Szpitala.”



Załącznik nr 2 do SIWZ
ZESTAWIENIE ASORTYMENTU

                                                   
Pieczęć Firmowa

ZESTAW 1

l.p. Asortyment jm Ilość Cena 
jednostko
wa netto

Wartość  
netto

Wartość  
brutto

Stawka 
VAT

1 Aqua pro  inj.  500ml Szt. 1000

2 Aqua  pro  inj. 100ml (worek  
podwójny)

Szt. 800

3 Aqua  pro  inj. 250 ml (worek  
podwójny) 

Szt. 400

4 Inj. Glucosi 10% 500ml Szt. 1000

5 Inj. Glucosi 5 %  500  ml ( worek 
podwójny)

Szt. 19000

6 Inj. Glucosi 5  % 250 ml (worek 
podwójny) 

Szt. 8000

7 Inj. Glucosi  5 % 100ml (worek 
podwójny)

Szt. 120

8 Inj. glucosi 5% et Natrii Chlorati 
0,9% 
1: 1    a  500 ml

Szt. 2000

9 0,9% Natrium Chloratum 100ml 
(worek podwójny)

Szt. 1300

10 0,9% Natrium Chloratum 250 ml 
(worek podwójny)

Szt. 69000

11 0,9% Natrium  Chloratum 500 ml 
(worek podwójny)

Szt. 61000

12 Natrium chloratum 0,9% inj. 1000ml
(worek podwójny)

Szt. 2500

13 Płyn  Fizjologiczny Wieloelektrolitowy
Izotoniczny 500 ml (worek 
podwójny)

Szt. 21000

14 Mannitol  15 %  100ml (worek 
podwójny)

Szt. 4500

15 Mannitol  15 % 250 ml (worek Szt. 3400



podwójny)

16 Płyn wieloelektrolitowy 500 ml flakon Szt. 2500

Razem xxxx
                                                          

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                           do występowania  w imieniu Wykonawcy )  



Załącznik nr 2 do SIWZ
ZESTAWIENIE ASORTYMENTU

                                                   
Pieczęć Firmowa

ZESTAW 5

l.p. Asortyment jm Ilość Cena 
jednostko
wa netto

Wartość  
netto

Wartość  
brutto

Stawka 
VAT

1 Płyn Nawadniający Interwencyjny 
Hipotoniczny 500ml 

Szt. 3300

2 Theophylinum inj. 1,2 mg / ml flak 
250 ml

Szt. 3700

Razem xxxx
                                                          

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                      (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                            do występowania  w imieniu Wykonawcy )  



     
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. .
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX  na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …....................................................
E-MAIL na który Zamawiający ma przesłać korespondencję................................................... 
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

W  związku  z  ogłoszonym  przetargiem  nieograniczonym,  którego  przedmiotem  jest dostawa  płynów
infuzyjnych oferujemy wykonanie zamówienia: 

Zestaw 1:
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł...................................................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Zestaw 2:
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł.....................................................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Zestaw 3:
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł.....................................................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Zestaw 4:
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł.....................................................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Zestaw 5:
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł.....................................................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest /
są:

…………………………………………....................…tel. kontaktowy.........................................

…...............................................................tel. kontaktowy.........................................
Oświadczamy, że:



1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2.  uważamy się  za związanych niniejszą ofertą  zgodnie  z  art.  85 ust.1,  pkt.3  ustawy prawo zamówień
publicznych przez 60 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3  do SIWZ.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                           do występowania  w imieniu Wykonawcy )  
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