Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 07.04.2014 r.
Znak sprawy: ZP/220/47/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków Dexmedetomidine
oraz Rocuronii bromidum.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 2 , co pozwoli na przystąpienie do
nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo
oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od
towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?
Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane
faktury wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Dotyczy § 10 ustęp 1 punkt b umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy
do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku
zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest
wyraźnie zawyżona.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania pozycji nr 2 co umożliwi złożenie oferty
przetargowej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający
informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia.
Modyfikacja polega na:
1. rozdział I pkt. III otrzymuje brzmienie:
„1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków Dexmedetomidine oraz Rocuronii bromidum, w
następujących dawkach:
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ZADANIE NR 1: Dexmedetomidine:
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Postać

Dawka

Ilość

Jednostka miary
opakowania

-1-

-2-

-4konc. do
sporz. roztw.
do inf.

-5-

-6-

-7-

100
mcg/ml

115

x 25 amp. 2 ml

1

Dexmedetomidine

ZADANIE NR 2: Rocuronii bromidum:
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Postać

Dawka

Ilość

Jednostka miary
opakowania

-1-

-2-

-4-

-5100
mg/10 ml

-6-

-7-

100

x 10 amp. 10 ml

1

Rocuronii bromidum

inj.

2. Zamawiający wymaga aby oferowany lek był wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zmianami);
3. Zamawiający wymaga aby oferowane leki posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż
12 miesięcy od daty dostawy leków do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym niż 2 dni
robocze od dnia złożenia zapotrzebowania faksem. Termin realizacji zamówienia liczy się od
następnego dnia po dniu przekazania zapotrzebowania.
5. Ilość leku podana w powyższej tabeli jest maksymalna, z tym że ma charakter orientacyjny.
Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 50 % ilości podanej w
tabeli.”
2. rozdział I pkt. IV otrzymuje brzmienie:
„1. Zamówienie składa się z 2 zadań.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.”
3. rozdział I pkt. XV ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca określi na formularzu oferty ceny jednostkowe i wartości przedmiotu zamówienia dla
danego zadania zgodnie z opisem podanym w formularzu.”
4. rozdział II § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
1. Sprzedawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej
umowy, zobowiązuje się sprzedać Kupującemu lek …………………….., zwany (e) w dalszej części
umowy lekiem.
2. Szczegółowy opis leku/leków, o którym mowa w ust. 1, ilości oraz ceny jednostkowe zawiera
Formularz oferty.
3. Wartość umowy stanowiąca łączną cenę leku/leków w ilości określonej w formularzu oferty
Sprzedawcy w zadaniu nr …….. wynosi .....................PLN netto (słownie złotych:............ 00/100) tj.
.....................PLN brutto (słownie złotych:............ 00/100), w tym:
a)wartość umowy w zakresie zadania nr …. wynosi ………………. PLN netto (słownie złotych:
…………………00/100), tj. ……………. PLN brutto (słownie złotych: ………………… 00/100),
b) wartość umowy w zakresie zadania nr …. wynosi ………………. PLN netto (słownie złotych:
…………………00/100), tj. ……………. PLN brutto (słownie złotych: ………………… 00/100).
4. Ilość leku podana w formularzu oferty ma charakter orientacyjny i Kupujący ma prawo zamówić
ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 50 % ilości podanej w formularzu oferty.
5. Realizacja każdego z zadań wymienionych w ust. 2 ma charakter samodzielnego zobowiązania
stron.
6. Wartość umowy określona w ust. 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy a w
szczególności koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Kupującego.
7. Wartość umowy określona w ust. 3 ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn ilości leku
zakupionego w trybie § 10 ust. 3 umowy (zakup zastępczy) oraz ceny jednostkowej wynikającej z
formularza oferty.
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8. Ceny jednostkowe leków nie podlegają zmianie w przypadku zamówienia mniejszej ilości.
9. Ostateczna wartość umowy stanowić będzie iloczyn ilości leków zamówionych i dostarczonych
Kupującemu i ich cen jednostkowych.
10. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi wydanie decyzji ustalającej cenę urzędową zbytu oraz
urzędową marżę hurtową na lek objęty umową w niższej wysokości aniżeli cena ofertowa Sprzedawca
wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową leku w wysokości ustalonej w decyzji Ministra
Zdrowia.
11. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, Sprzedający
wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT
(zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny
jednostkowej netto.
12. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 10 i 11 nie wymaga aneksu do umowy. Sprzedający
zobowiązany jest poinformować Kupującego na piśmie o zmianie stawek podatku VAT (zwolnieniu z
VAT) oraz o ustaleniu niższej urzędowej ceny zbytu i urzędowej marży hurtowej leku aniżeli cena
ofertowa.
13. Ustalenie po zawarciu umowy urzędowej ceny zbytu oraz urzędowej marży hurtowej w wysokości
wyższej aniżeli cena ofertowa pozostaje bez wpływu na cenę ofertową i Kupujący zobowiązany jest
zapłacić cenę zgodnie z zawartą umową.”
Zamawiający do niniejszego wyjaśnienia załącza ZMODYFIKOWANY ZAŁACZNIK NR 1 DO
SIWZ!
Zamawiający niniejszym pismem wprowadził zmiany do SIWZ, które nie wymagają dodatkowego
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania
i otwarcia ofert:
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem
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