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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. 07.02.2012 r. 

 
znak sprawy: ZP/220/01/12 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków 
 

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, dot. zadania nr 8, poz. 1: 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 w poz.1  oczekuje złożenia oferty na preparat Human Albumin  20%   o 
pojemnościach 50 ml i 100 ml, czy dopuszcza także  złożenie oferty wyłącznie na preparat o pojemności 50 
ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączniku nr 4 określił, i ż dany lek można zaoferować w opakowaniach o pojemności 50 
ml lub 100 ml. W związku z powyższym Wykonawca może zaoferować lek w opakowaniu o pojemności 
50 ml LUB 100 ml. 
 
Pytanie nr 2, dot. zadania nr 8: 
Dotyczy Zadania nr 8 Prosimy o precyzowanie Jednostki miary za którą należy podać cenę jednostkową 
oferowanego produktu. Zmawiający wymaga 400L w opakowaniach po 50 i 100ml.Czy należy podać cenę 
jednostkową za 1L? 
Odpowiedź: 
Tak. Należy podać cenę za 1L. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem 
Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie 
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg ,litry ? Jeśli nie, to czy Zamawiający 
zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml, litr etc. netto i brutto z dokładnością do 4 
miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podania ceny za litr. 
 
Pytanie nr 4, dot. wzoru umowy: 

§ 1 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnej ilości zakupionych leków 
do 80% ilości podanej w formularzu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5, dot. wzoru umowy: 

§ 1 ust. 8 litera b) w związku z § 1 ust. 10 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego 
postanowienia, poprzez wskazanie, że niniejsze postanowienie dotyczy wszystkich przypadków, w których 
doszło do zmiany cen urzędowych oraz marży hurtowej (bez względu na to czy doszło do ich 
podwyższenia czy obniżenia)?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 6, dot. wzoru umowy: 

§ 4 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7, dot. wzoru umowy: 

§ 10 ust. 1 lit. a) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% podstawy? 
Powszechnie przyjęta na rynku wysokość kary umownej w takiej sytuacji to od 0,1 % do 0,5 %. Zatem kara 
umowna w wysokości 0,5% nadal utrzymywać się będzie w górnych granicach poziomów kar przyjętych 
na rynku. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowień dotyczących minimalnej wysokości 
kary umownej w kwocie 50 zł? Zwracam uwagę na fakt, że kara umowna zastrzeżona w takiej wysokości 
może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego (w przypadku gdy dostarczany jest 
towar o małej wartości), co w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego jest niedopuszczalne.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8, dot. wzoru umowy: 

§ 10 ust. 1 lit. b) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia 
wysokości kary umownej wartości niezrealizowanej części Umowy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9, dot. wzoru umowy: 

§ 11 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczania informacji 
o wszystkich odpowiednikach brakującego leku występujących w obrocie oraz zaproponowania 
Kupującemu dostarczania odpowiednika brakującego leku po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie 
leku równoważnego w przypadku braków w trakcie trwania umowy? Wykonawca składając ofertę oferuje 
konkretny lek w określonej cenie i nie może podjąć zobowiązania dostarczania innego leku na 
identycznych warunkach. Ponadto postanowienie takie może mieć zastosowanie jedynie w przypadku 
hurtowni ogólnej a ogranicza możliwości wykonawcy będącego producentem leków. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10, dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 1  ustęp 4 „60%” na „80”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11, dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie7  ustęp 1  zapisu:  „otrzymania faktury ” na 
„wystawienia faktury ”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12, dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 8? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13, dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 10 ustęp 1 a zapisu „50zł” na „25 zł”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14, dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 10 ustęp 1 b zapisu „wartości brutto umowy 
określonej w paragrafie 1 umowy” na „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15, dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w paragrafie 13  ustęp 2 obecnego zapisu na: 

„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, 
pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w 
szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: 

a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, 
b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych 

obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana 
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności 
sporządzania aneksu do umowy 

c. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, 
wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych 
władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem 
dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet 
przy zachowaniu należytej ostrożności. 

d. Istotnej zmiany cen przez producenta”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16, dot. zadania nr 7: 
Czy Zamawiający dopuści do zadania nr 7 na erytropoetynę beta w dawce 30000 j.m/0,6 ml erytropoetynę 
alfa w dawce 30000 j.m/075 ml, co dałoby równe szanse wszystkim producentom krótko działających 
erytropoetyn oraz wpłynęłoby na zwiększenie konkurencyjności ceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu 
na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie przedłuża 
termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 

 
        Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 


