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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. 03.11.2016 r. 

 
Znak sprawy: ZP/220/71/16 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych w tym leków 
stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz substancji recepturowych i 
opakowań stosowanych w recepturze. 
 

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: 

 
Wykonawca nr 1 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania: 

1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.4? usługa ta nie jest przedmiotem zamówienia 
publicznego. Nadto wymagałaby od Wykonawcy szeregu dodatkowych czynności, jak 
sprawdzenie, czy chodzi o leki uprzednio przezeń dostarczone (wg numeru serii itd.). 
Własność produktu przechodzi na nabywcę z chwilą dostarczenia i brak podstaw, aby w 
związku z terminem przydatności Wykonawca miał dodatkowe, nieodpłatne, a kosztowne 
obowiązki po swojej stronie.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla pkt. 4 z § 4. 
 

2. Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 10.1.a. z 0,5% 
do wartości max. 0,2% oraz usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie 
frazy: „z tym, że nie mniej niż 50 zł za każdy dzień bądź  każdą godzinę opóźnienia,”? Taki 
sposób ustalenia kary umownej może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej 
wysokości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

3. Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określoną w par. 10.1.b. z 0,5% 
do wartości max. 0,2% oraz usunie minimalną wartość kary umownej poprzez wykreślenie 
frazy: „jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia,”? Taki sposób ustalenia kary 
umownej może prowadzić do jej naliczenia w rażąco wygórowanej wysokości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Czy Zamawiający wykreśli par. 10.1.c.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

5. Czy Zamawiający zmieni wysokość kary umownej określonej w par. 10.1.d. z 10%  do 
wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

6. Czy Zamawiający w par. 13.1. zamieni obowiązek Wykonawcy zaoferowania zamiennika, na 
prawo do zaoferowania zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko 
one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie 
przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą 
obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku 
zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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7.  Czy Zamawiający wykreśli par. 14.2.? Istnieje zasadnicza różnica w cenie leku oryginalnego i 
odtwórczego, wynikająca z nakładów producenta na wynalezienie leku oryginalnego i zmiana 
ceny na cenę leku generycznego wiąże się z rażącą stratą dla Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. 
Odwołanie się w trakcie realizacji umowy do zapisu w par. 14.2 może mieć miejsce w 
sytuacji wprowadzenia zmian do wykazu leków refundowanych, polegających na takiej 
zmianie cen i limitów finansowania, że rozliczenie leku pierwotnie zaoferowanego przez 
Wykonawcę byłoby niemożliwe lub wiązałoby się ze stratą dla Zamawiającego (dotyczy 
leków z załączników B i C). 
 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 21 Natrium valproicum 
w dawce 288,2mg/5ml gdyż tylko taka dawka zarejestrowana jest na rynku polskim? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Natrium valproicum w dawce 
288,2 mg/ 5 ml. 

 

 
Wykonawca nr  2 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 15 poz. 15 w 
przedmiotowym postępowaniu. 
 
Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego 
środka specjalnego przeznaczenia medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym 
konkretnego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji równoważnego 
zamiennika , tzn. preparatu o nazwie handlowej Lacto 30 Dr. O takim samym statusie 
rejestracyjnym co preparat wymieniony w SIWZ, zawierającego ten sam szczep bakterii pro 
biotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w identycznym stężeniu 3 mld 
CFU/kapsułkę również konfekcjonowanego w postaci kapsułek. W załączeniu załącznik do 
powyższego zapytania. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Ponadto Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia oferty na ww.  dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego. 
 
Wykonawca nr 3 
 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 
ZP/220/71/16 w pakiecie (zadaniu) ZADANIE NR 15 Różne produkty lecznicze CPV: 33 69 
00 00-3 Różne produkty lecznicze w pozycji 15 dotyczącej „Dicoflor 30” dopuszcza 
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin 
Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek- z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) 
producenta Novascon Pharmaceticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego 
najważniejsze cechy. Pozwoli to naszej firmie złożyć-poprzez współpracujące z nami 
hurtownie-konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla 
Szpitala oferty spośród większej liczby Wykonawców. W załączeniu załączni do powyższego 
zapytania. 
 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu Floractin w 
opakowaniach x 20 kapsułek z odpowiednim przeliczeniem ilości.  
 
Ponadto MODYFFIKUJE wymagania w zakresie statusu rejestracyjnego preparatu 
określonego w zadaniu nr 15 poz. 15, który powinien być zarejestrowany jako  
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 
 
 
Wykonawca nr 4 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1: Cinacalcetum 30 mg x 28 tabl. i 2: 
Cinacalcetum 60 mg x 28 tabl. z zadania 7 i utworzy osobny pakiet, ma to na celu 
zwiększenie konkurencyjności ofert. 
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Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z nich 
odrębnego zadania nr 22. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji 
formularza cen jednostkowych, formularza oferty oraz Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Wykonawca nr 5 
 
1.Dotyczy zadania nr 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci 
ampułek x 10 sztuk w opakowaniu? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 
2.Dotyczy zadania nr 15 poz.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w 
opakowaniu x 12 tabletek  powlekanych po przeliczeniu 15 opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania x 3 tabl. Azytromycyna doustna jest 
rzadko stosowanym antybiotykiem przez Zamawiającego a wielkość opakowania x 3 
tabl. stanowi kompletną terapię jednego pacjenta. 
 
3.Dotyczy zadania nr 15 poz.13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w 
postaci tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 
4.Dotyczy zadania nr 15 poz.19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w 
opakowaniu x 10 fiol. po przeliczeniu 30 opakowań? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 
5.Dotyczy zadania nr 15 poz.20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w 
postaci kapsułek dojelitowych? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 
 
6.Dotyczy zadania nr 15 poz.28 Na rynku obecnie dostępny jest tylko Nutramigen 1 LGG 
400G oraz  Nutramigen 2 LGG 400G. Prosimy Zamawiającego o określenie czy który z 
wyżej wymienionych preparatów można wycenić? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu Nutramigen 1 LGG. 
 
7.Dotyczy zadania nr 15 poz.30 Czy Zamawiający ma na myśli wycenę Ornithinum 
inj.100mg/1ml a 5ml x 10 amp? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli preparat Ornithinum inj. 100 mg/ 1 ml a 5 
ml x 10 amp. 
 
8.Dotyczy zadania nr 15 poz.36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w 
opakowaniu x 28 tabl. powl. po przeliczeniu 107,14 opakowań? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 
x 28 tabl. po przeliczeniu 108 opakowań (Zamawiający wymaga zaokrąglenia do pełnego 
opakowania w górę). 
 
9.Dotyczy zadania nr 15 poz.38,40 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci 
tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 
 
10.Dotyczy zadania nr 15 poz.39 Czy Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci 
kapsułek czy tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu. 
 
11.Dotyczy zadania nr 15 poz.44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu x 30 po przeliczeniu 6,67 
opakowania? (opakowanie x 20 jest nie dostępne) 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci 
tabletek o przedłużonym uwalnianiu w opakowaniu x 30 tabl., po przeliczeniu 7 
opakowań. 
 
12.Dotyczy zadania nr 15 poz.45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 
w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci 
tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 
 
13. Prosimy o wykreślenie §4 ust. 4 projektu umowy, ponieważ odbiór leków 
przeterminowanych nie jest możliwy transportem, który dostarcza leki. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla §4 ust. 4 z projektu umowy. 
 
14. Prosimy o dodanie do treści §9 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 proponowanego zapisu. 
 
15. Do §10 ust. 1 ppkt. a) i ppkt b) projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na 
zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii 
towaru lub towaru podlegającego reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 0,5% 
dziennie ale liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia lub 
zamówienia podlegającego reklamacji bez górnego limitu 50 zł dziennie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust. 1 ppkt d) poprzez 
zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy lub niezrealizowanej części zadania? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy w ramach 
zadania, ale nie określił ich warunków m.in. nie wskazała 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 §15 umowy. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od tych zapisów w 
umowie? 
Odpowiedź: Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem 
ilości opierał na analizie zużycia poszczególnych produktów w ciągu ostatnich 24 
miesięcy a także wysokością kontraktu z NFZ oraz stanem klinicznym pacjentów 
hospitalizowanych. Biorąc pod uwagę długi okres obowiązywania umowy przetargowej 
(24 miesiące) Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie te czynniki 
wpływające na wielkość zamówienia nie ulegną zmianie. Szacunek ilości poszczególnych 
rodzajów produktów został dokonany z należytą starannością, jednakże istnieją  
czynniki na które Zamawiający nie ma wpływu, np. zmiany standardów żywienia 
pacjentów, zalecenia medycznych towarzystw naukowych, wprowadzanie na rynek 
innowacyjnych produktów leczniczych - w takich przypadkach Zamawiający może 
dokonać modyfikacji w zakresie ilości poszczególnych rodzajów produktów. 
 
18. Do §20 ust. 1 i ust. 3 projektu umowy. Ze względu na to, że podstawowy okres 
obowiązywania umowy jest stosunkowo długi, a zmiany cen leków na rynku trudne do 
przewidzenia, to prosimy o skrócenie okresu dodatkowego obowiązywania umowy do 6 
miesięcy w stosunku do okresu podanego w §20 ust. 1 projektu umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ilości poszczególnych produktów 
leczniczych określone przez Zamawiającego w formularzu cen jednostkowych zostały 
oszacowane w sposób zabezpieczający potrzeby Zamawiającego przez okres do 24 
miesięcy. W związku z faktem, że rodzaj prowadzonych hospitalizacji kształtujący 
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zapotrzebowanie na poszczególne leki w długim okresie czasu jest trudny do 
precyzyjnego określenia a jednocześnie Zamawiający wprowadza zapis o 60% 
wykorzystaniu umowy, przedłużenie jednostronnym oświadczeniem woli okresu 
obowiązywania umowy o 12 miesięcy będzie mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy 
Zamawiający nie wykorzysta gwarantowanych 60% wartości umowy w okresie do 24 
miesięcy. 
 
 
Załączniki: 

1. Zmodyfikowany Formularz OFERTY 
2. Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 7 i 22 
3. Ujednolicony  SIWZ  
4. Załącznik do pytań Wykonawcy nr 2  
5. Załącznik do pytań Wykonawcy nr 3 
6. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 – dot. wprowadzenia do obrotu oferowanych 

produktów leczniczych 
 
 
W przypadku zaoferowania produktu zgodnie z ww. dopuszczeniami zalecane jest aby 
Wykonawcy wskazali przy tej pozycji na jakiej podstawie dokonali zmiany produktu/postaci 
na inny/ą np. zgodnie z Wyjaśnieniem nr 1 
 
Wyjaśnienie nr 1 wraz ze zmianami zamieszczane jest na mniej j niż 22 dni przed terminem 
składania ofert w związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia 
ofert. 
 
Nowy termin składania ofert upływa dnia 28.11.2016 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2016 r. o godz. 11:00  
 

 

                                                                                      Z poważaniem  


