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Parczew, 03.04.2017 r. 

  
 

Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2017 (5) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawy produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych 
i opakowań recepturowych 

  

 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający SPZOZ 
w Parczewie dokonuje zmian:  
 
 
W Załącznika nr 2 do Siwz Formularz cenowy w Zadaniu nr 22 poz. 12 było:  

Lp Nazwa 
Nazwa 
handlowa 

Dawka,postać,ilość  w 
opakowaniu. 

jedn. 
miary 

ilość 

12 Roxithromycinum   100mg x 10 tabl                 op 20 

 
 
Dnia 03.04.2017 r. Formularz cenowy w Zadaniu nr 22 poz. 12 otrzymuje nowe brzmienie: 

Lp Nazwa 
Nazwa 
handlowa 

Dawka,postać,ilość  w 
opakowaniu. 

jedn. 
miary 

ilość 

12 Roxithromycinum   50mg x 10 tabl rozp op 20 

 
 

 
 
 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  
 

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 
się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

Pytanie dotyczy zadania nr 22 poz. 12 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zadania nr 22 poz. 12 lek Roxithromycinum 

100mg ze względu na stałe wstrzymanie leku w obrocie? 
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Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zadaniu nr 22 poz. 12 – lek Roxithromycinum 100mg 
zastępuje lekiem Roxithromycinum 50 mg, wymagana ilość pozostaje bez zmian. 
 

Pytania dotyczą wzoru umowy zał. nr 5 do SIWZ 

2. Czy Zamawiający wykreśli par. 1.5 bądź zamiast obowiązku wprowadzi prawo dso dostarczenia 
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 wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający wykreśli par. 1.6?  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 wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

4. Czy Zamawiający w par. 2.7. dopisze frazę: „Zmiana cen w przypadku zmiany cen urzędowych leków 
związanych z przedmiotem umowy oraz zmiany urzędowej marży hurtowej nie nastąpi, jeżeli w ramach 
Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”? 
Odpowiedź: Zasady ewentualnej zmiany ceny uregulowane są w § 2 ust.5-7 umowy. 
 

5. Czy Zamawiający w par. 4.1. wpisze 6 miesięcy jako termin przydatności?  Nie jest to kryterium wyboru 
ofert, zatem informacje te winny zostać podane już na etapie SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wskazał już w SIWZ, w rozdz. III. pkt 6, iż terminy ważności dostarczanych 
produktów nie mogą być krótsze niż 6 miesięcy od daty dostawy. 
 

6. Czy Zamawiający w par. 4.2 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji dla dostaw „na ratunek” do 3 dni 
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 
dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu 
reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

7. Czy Zamawiający w par. 4.4 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji dla dostaw „na ratunek” do 3 dni 
roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 
dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu 
reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

8. Czy Zamawiający w par. 5.1.1. i 5.1.2. wykreśli frazę o minimalnej kwotowej wartości kary umownej? 
Taki sposób liczenia kar umownych może spowodować ich naliczenie w wysokości rażąco 
wygórowanej, nieadekwatnej do działań bądź zaniechań Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

9. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.2. z 10 % do wartości max 5%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

10. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 5.4. z 10% do wartości 5%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11. 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 Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków 
zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z § 1 ust.4 wzoru umowy. Czy z związku z 
tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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12. Do treści § 1 ust. 5 projektu urnowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 
522 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.”  

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
13. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 

dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. na rynku znajdują się wyłącznie zamienniki 
w cenie co najmniej 10% wyższej, a ich dostawa w cenie zaoferowanej do przetargu będzie groziła 
rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej 
lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę 
(dotyczy zapisu § 1 ust.5 projektu umowy)? 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

14. Do treści § 1 ust. 8 projektu urnowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 
522 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.”  

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

15. Odnośnie § 1 ust. 2 - Czy Zamawiający uzna za protokół odbioru towaru każdorazowo dołączoną do 
zrealizowanego zamówienia fakturę? 
Odpowiedź: Zamawiający uzna fakturę. 

 
Pytania dotyczą zadania nr 2 poz.93 

16. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający, w pakiecie (zadaniu) Zadanie nr 2 - produkty 
lecznicze i surowce farmaceutyczne, w pozycji 93 dotyczącej „Lactobacillus helveticus, Lactobacillus 
rhamnosus” 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 Pharmaceuticals?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 

17. Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej 
samej postaci jak podano w SIWZ, przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób 
dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep 
bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus oraz Lactobacillus helveticus w takim samym stosunku 
ilościowym jak w produkcie wymienionym w SIWZ i w identycznym łącznym stężeniu 2 mld 
CFU/kapsułkę. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie dotyczy zadania nr 19 poz.1-4 

18. Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowane w zadaniu nr 19 poz 1-4 leki były objęte obowiązkiem 
dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
 

 
 
    
                                           Podpisał: 
        

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 
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