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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-05-25 oraz 2011-05-26 do Zamawiającego wpłynęła 

prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na dostawy leków do celów terapeutycznych oraz płynów infuzyjnych 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 
Pytanie nr 1,  

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów 

itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 

Pytanie nr 2,  

Czy z uwagi na fakt, że na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą 

międzynarodową Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej 

postaci leku np.: tabl. powl. – tabl. kaps. tabl. – drażetki; amp. – fiol.? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Z uwagi na szeroką gamę leków, prosimy o sprecyzowanie których konkretnie pozycji dotyczy pytanie. 

Zamawiający zgadza się na zamianę np. tabl. powl. – tabl. kaps. tabl. – drażetki; amp. – fiol., 

natomiast nie zgadza się na zamianę np.  krem, żel – maść. 

Pytanie nr 3,  

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 

tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 

należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę  sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go 

wcale? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

W przypadkach opisanych w pytaniu, należy pozostawić pola cen i wartości puste. Natomiast pod 

tabelą opisać powód nie wycenienia leku. 

 



 

Pytanie nr 4,  

Czy w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 

przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. 

będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego 

produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust. 5 

projektu umowy)? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć leki 

określone ofertą. W przypadku braku możliwości dostarczenia leku wskazanego w ofercie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy jego obowiązkiem dostarczyć jest lek zamienny o takiej samej substancji 

czynnej. Zmiany cen leków zarówno skutkujące zarówno wzrostem jak i obniżeniem ceny w okresie 

obowiązywania umowy nie mają wpływu na treść cen określonych ofertą a tym samym umową-  poza 

przypadkami wskazanymi w § 3 ust 2 umowy. 

Pytanie nr 5,  

Do §6 ust. 1 ppkt b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych 

za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze  w 

wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zgodnie z odpowiedziami zamieszczonymi w dniu 26.05.2011 r. Zamawiający wyraża zgodę na 

obniżenie kary o której mowa w §6 ust. 1 lit. b) i c) do 3%. 

Pytanie nr 6,  

Czy Zamawiający skłonny jest wydłużyć termin dostaw planowych do 48 godzin, a dostaw w trybie 

na cito i na ratunek do 12 godzin od przyjęcia zamówienia? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw planowych do 48 godzin. 

Postanowienia umowy § 2 pkt.6 przewidują dostarczenie leków w trybie „na cito” do 12 godziny 

złożenia zamówienia. 

Pytanie nr 7, pakiet nr IV, poz. 1 

Czy w związku z wyrażeniem zgody na zaoferowanie w w/w pozycji Gelofusine 4% 500ml, Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w butelce typu ecoflac?   

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 8,  

Czy Zamawiający w pakiecie nr „1” pozycja 60 (Bupivacaine Spinal Heavy inj. 0,02g/4ml 150 opk.) 

dopuszcza wycenę Bupivacaine Spinal Heavy, która nie jest pakowana w jałowe opakowanie 

pośrednie np. blister? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Zamawiający 

 

                                                                                             Wojciech Machelski 


