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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/5/2018/1                                                                     02.03.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/5/2018, pn. Dostawa różnych produktów 

leczniczych (cytotoksycznych) oraz produktów farmaceutycznych dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie 

 

  
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmieniono jej treść: 
 

Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 1 

 

Pytanie 1 – dotyczy  pak. 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1: 

poz. 5 tj. Capecitabine tabl. powl., 150 mg. 60 szt. - 1 op., 

poz. 6 tj. Capecitabine tabl. powl., 300 mg. 60 szt. - 1 op., 

poz.7 tj. Capecitabine tabl. powl., 500 mg. 120 szt. - 1 op. 

poz.30 tj. Kompleks liposomalny chlorowodorku doksorubicyny z cytrynianem, 50 mg chlorowodorku 

doksorubicyny. Opakowanie składa się z 2 zestawów, każdy zestaw zawiera: proszek (1 fiol.), dyspersja (1 fiol.) 

i rozpuszczalnik do sporządzenia dyspersji do infuzji (1 fiol.). 2 zestawy - 1 op. 

Obecna postać pakietu z w/w pozycjami uniemożliwia złożenie pozostałym wykonawcą oferty. 

Uzasadnieniem prośby o wydzielenie w/w pozycji do osobnych pakietów umożliwi złożenie ofert większej liczbie 

oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu i 

podniesienie efektywności zarządzania  środkami publicznymi.   

Odp. Zamawiający informuje, że dokonał wydzielenia pozycji 5, 6, 7, 30 z zadania nr 1. 

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 5, 6, 7, 30 zadania nr 1, 

stanowi aktualnie zadanie nr 7. 

 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie 2 – dotyczy pak 1  

poz. 21 tj.Doxorubicinum koncentrat do sporządzania roztworów, 2 mg/ml 1 fiol.a 5 ml. 1 fiol.  

poz. 22. tj Doxorubicinum koncentrat do sporządzania roztworów, 2 mg/ml 1 fiol.a 10 ml. 1 fiol.   

poz. 23 tj. Doxorubicinum koncentrat do sporządzania roztworów, 2 mg/ml 1 fiol.a 25 ml. 1 fiol 

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach stabilności chemiczno –fizycznej przygotowanego roztworu 

wynoszącą   28 dni.? 

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
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Pytanie nr 3 

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy 

zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, 

kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść 

lub odwrotnie)? 

Odp. Ze względu na brak podania konkretnych pozycji w pakietach, Zamawiający dopuszcza tylko 

zmianę postaci leku: z tabletki powlekanej na drażetki, kapsułki, kapsułki twarde, tabletki, 

tabletki drażowane. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie postaci ampułek zamiast 

fiolek. 

 

Pytanie nr 4 

Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań 

przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań innej wielkości niż opisana w SIWZ, jednak 

tylko w przypadku zaoferowania opakowań mniejszych niż w SIWZ. Ilość opakowań należy 

zaokrąglić przeliczając w "górę", do pełnej ilości. 

 

ZESTAW 2 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Zadania nr 2 poz. 12, 13, 14, 15 i utworzy z nich oddzielne 

Zadanie? Wyłączenie ww. spowoduje, że do nowoutworzonego Zadania będzie mogło przystąpić więcej niż 

jeden oferent, a co za tym idzie Zamawiający będzie mógł wybrać bardziej korzystną cenowo ofertę. 

Odp. Zamawiający informuje, że dokonał wydzielenia pozycji 12, 13, 14, 15 z zadania nr 2. 

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z dotychczasowej pozycji 12, 13, 14, 15 zadania nr 

2, stanowi aktualnie zadanie nr 8. 

 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 

ZESTAW 3  

 

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 16-18 dopuści zaproponowanie leku w postaci roztworu do 

wstrzykiwań ? 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 
ZESTAW 4  

 

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 pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy 

PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.5 umowy. 

Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Do §3 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych 

za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% 

dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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3. Do §3 ust.4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych 

za opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% 

dziennie liczonej od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §3 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej 

karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 5  

 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1, 4, 5, 6: 

 

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* 

zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto zamawianej partii 

produktów ale nie może być niższa niż 50 zł. 

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”. 

4. (…) Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 

50 zł za każdy dzień lub godzinę* zwłoki, w zależności od trybu w jakim było składane zamówienie. 

*za godzinę w przypadku dostaw „cito” . 

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto niedostarczonego bądź wadliwego 

produktu/produktów. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) –8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy na dane zadanie. 

6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze 

wskazaniem podstawy naliczenia. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10 % wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy na dane zadanie. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ, a zmiany obejmują: 
 

dodanie zadania nr 7 wydzielonego z pozycji 5, 6, 7, 30 zadania nr 1 oraz dodanie zadania nr 8 

wydzielonego z pozycji 12, 13, 14, 15 zadanie nr 2 w następującym brzmieniu: 
 

  

Zadanie nr 7. Różne produkty lecznicze. CPV 33.69.00.00 - 3.     

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość [op.] 

1 Capecitabine tabl. powl., 150 mg. 60 szt. - 1 op. 80 

2 Capecitabine tabl. powl., 300 mg. 60 szt. - 1 op. 135 

3 Capecitabine tabl. powl., 500 mg. 120 szt. - 1 op. 300 

4 

Kompleks liposomalny chlorowodorku doksorubicyny z cytrynianem, 50 mg 

chlorowodorku doksorubicyny. Opakowanie składa się z 2 zestawów, każdy 
zestaw zawiera: proszek (1 fiol.), dyspersja (1 fiol.)  i rozpuszczalnik do 

2 



4 

 

sporządzenia dyspersji do infuzji (1 fiol.). 2 zestawy - 1 op.  

Dotyczy wszystkich pozycji zadania nr 7: 

Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w aktualnym Wykazie 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych wraz z określeniem ich kodów EAN (Załącznik C. Leki, stosowane w ramach 
chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu 

określonym stanem klinicznym). Zaoferowana cena nie może przekraczać wartości limitu 

finansowania określonego przez NFZ. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty 
o tej samej nazwie międzynarodowej od jednego producenta , ze względu na konieczność łączenia 

dawek. 
 

Zadanie nr 8. Różne produkty lecznicze. CPV 33.69.00.00 - 3.     

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość [op.] 

1 
Paclitaxelum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol a 5 
ml. 1 fiol. - 1 op.** 

500 

2 
Paclitaxelum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol a 

16,7 ml. 1 fiol. - 1 op.** 
800 

3 
Paclitaxelum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol a 
25 ml. 1 fiol. - 1 op.** 

10 

4 
Paclitaxelum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml 1 fiol a 
50 ml. 1 fiol. - 1 op.** 

1 100 

Dotyczy wszystkich pozycji zadania nr 8: 

Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w aktualnym Wykazie 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych wraz z określeniem ich kodów EAN (Załącznik C. Leki, stosowane w ramach 

chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu 
określonym stanem klinicznym). Zaoferowana cena nie może przekraczać wartości limitu 

finansowania określonego przez NFZ. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty 
o tej samej nazwie międzynarodowej od jednego producenta , ze względu na konieczność łączenia 

dawek. 
 

** Stabilność chemiczna i fizyczna produktu po pierwszym otwarciu min. 7 dni potwierdzona w 

ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego). 

 
  

W wyniku powyższych zmian, Zamawiający zmienia kwotę wadium w następujący sposób: 
Zadanie nr 1– z: 20 950,00 PLN – na: 19 750,00 PLN 

Zadanie nr 2 – z: 9 200,00 PLN – na: 6 00,00 PLN 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 
 Rozdziale III pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych (cytotoksycznych) oraz produktów 

farmaceutycznych dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 zadań 

(części). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 1-8. 
 

 Załączniku nr 2A do SIWZ – Oferta asortymentowo cenowa 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – oferta asortymentowo-
cenowa, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
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   www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

 Rozdziale XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
Wybór oferty najkorzystniejszej dla każdej z części zamówienia, zostanie dokonany według następujących 

kryteriów oceny ofert: 
 

Dla zadania nr 1,2,3,4,7,8: 
 

1) cena – 100 %  

 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

 
najniższa cena  

C = --------------------------------------------------- x 100 

cena w ofercie ocenianej  
 

Zamawiający dokona odrębnej oceny ofert złożonych na poszczególne części (zadania) 
zamówienia.  
 
 
Dla zadania nr 5,6: 

 
1) cena – 60% 

 
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:  

 

 
 

najniższa cena  
C = ----------------------------------------------- x 60  

cena w ofercie ocenianej  

 
 

 
2) termin dostawy – 20%  

 
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin dostawy”: 

 

- dla terminu dostawy wynoszącego od 25 do 48 godzin – 0 pkt 
- dla terminu dostawy wynoszącego 24 godziny – 20 pkt 

 
przy czym minimalny termin dostawy to 24 godzin 

przy czym maksymalny termin dostawy to 48 godzin 

 
 

3) termin płatności – 20%  
 

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin płatności”: 
 

- dla terminu płatności wynoszącego 30 dni – 0 pkt 

- dla terminu płatności wynoszącego 31 - 39 dni – 2 pkt 
- dla terminu płatności wynoszącego 40 - 49 dni – 6 pkt 

- dla terminu płatności wynoszącego 50 - 59 dni – 10 pkt 
- dla terminu płatności wynoszącego 60 dni – 20 pkt 
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przy czym minimalny termin płatności to 30 dni, 
a maksymalny termin płatności to 60 dni 

 

 
 

W oparciu o art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert, a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 16.03.2018r., do godz. 11:00 na 20.03.2018r., do godz. 
11:00, 

- otwarcie ofert – z 16.03.2018r. o godz. 10:30 na 20.03.2018r. o godz. 11:30. 

 
 

 rozdziale VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w 

wysokości:   
 

Nr zadania Kwota wadium 

Zadanie nr 1 19 750,00 PLN 

Zadanie nr 2 6 000,00 PLN 

Zadanie nr 3 50,00 PLN 

Zadanie nr 4 50,00 PLN 

Zadanie nr 5 6 000,00 PLN 

Zadanie nr 6 700,00 PLN 

Zadanie nr 7 1 200,00 PLN 

Zadanie nr 8 3 200,00 PLN 

 
  

 rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 20.03.2018r., do godz. 11:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”. 

 

 
 
 

                                                                   ZASTĘPCA DYREKTORA 
        ds. Ekonomicznych 

 
                                                                                                               Małgorzata Szelągiewicz 

 


