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                                      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. …06.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/47/15 
w sprawie: na dostawę leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego  
w leczeniu raka nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki oraz leków cytostatycznych –
pochodnych platyny 
 
 

Wyjaśnienie 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. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu 
umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana 
mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie 
poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku  z art. 144 ust. 1 /in fine/ 
Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności 
zapisów z §1 ust.5 i §14 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów 
w umowie?  
 
Odpowiedź: Zamawiający określając ilości poszczególnego rodzaju asortymentu opierał się 
na analizie zużycia poszczególnych rodzajów dawek produktów leczniczych za okres 
ostatnich 24 miesięcy, obowiązującymi aktualnie schematami leczenia w ramach programów 
lekowych i chemioterapii nowotworów finansowanych przez NFZ oraz ilością aktualnie 
leczonych pacjentów w poszczególnych wskazaniach do stosowania produktów leczniczych a 
także wartością kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Biorąc pod uwagę 
długi okres obowiązywania umowy pomimo należytej staranności podczas szacowania ilości 
na większość czynników ostatecznie decydujących o ilościach Zamawiający nie ma wpływu, 
jak np. kryteria włączenia i wyłączenia pacjentów z programów lekowych, zakres refundacji 
w poszczególnych wskazaniach, aktualizowane standardy leczenia w poszczególnych 
jednostkach chorobowych opracowywane przez towarzystwa naukowe czy wreszcie ilość 
pacjentów podlegających hospitalizacji w ciągu czasu trwania umowy. W związku z 
powyższym Zamawiający dokonując szacunku ilościowego mógł opierać się jedynie na 
analizie danych historycznych i aktualnej sytuacji w zakresie leczenia pacjentów lekami 
opisanymi w specyfikacji. W przypadku zmian czynników niezależnych od Zamawiającego 
zastrzega on sobie prawo do zmian ilościowych w obrębie poszczególnych zadań.  
 
 
Pytanie nr 2.  Prosimy o dodanie do treści §8 ust. 1 projektu umowy słów: "... bez zgody 
Kupującego, przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić." lub "... bez zgody 
organu założycielskiego Kupującego, przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie 
odmówić.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy wskazanych 
zapisów. 
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Pytanie nr 3.  Do §10 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii 
towaru poprzez zapis o karze w wysokości: 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie 
dostarczonego w terminie zamówienia, a w przypadku opóźnienia dostawy na "Cito" w 
wysokości 0,05 za godzinę liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie 
zamówienia bez górnego limitu 50zł?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar umownych. 
 
 
Pytanie nr 4.  Do §10 ust.1 ppkt b) projektu  umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zrezygnowanie z górnego limitu kar 50 zł za każdy dzień opóźnienia? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar umownych. 
 
Pytanie nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 ppkt c) 
poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości 
brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów dotyczących kar umownych. 

 
Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2015 r. o godz. 11:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06. 2015 r. o godz. 12:00  

 
 
                                                                                               
                                                                                              Z poważaniem  


