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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/83/2017 pn.: Dostawa leków antywirusowych 

w ramach programu lekowego – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby 
typu C terapią bezinterferonową” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z 2017, poz. 1579) 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 w oparciu o art. 38 ust. 1 

pkt 3) ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. 

 
 

Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 
 

Pytanie nr 1 
Czy w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi ustaleniami wynikającymi z zapisów właściwego dla danego 

produktu instrumentu dzielenia ryzyka (IDR), o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7) oraz ust. 5 pkt 2) i pkt 5) 

ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiącego załącznik do decyzji o refundacji, Zamawiający 

dopuszcza obniżenie ceny w trakcie realizacji umowy poprzez faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę 
lub sprzedaż po niższej cenie ? 

Wykonawca zamówienia publicznego zapewnia, że zaoferowane produkty pochodzą z kanału dystrybucyjnego 
podmiotu, na który decyzja refundacyjna została wydana. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.  

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, poprzez dodanie pkt 
6) w §6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„6) zwiększenie ilości poszczególnych wyrobów/produktów wchodzących w zakres przedmiotu 
umowy– w przypadku niewyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w mowa 

w § 2 ust 1 powyżej, wynikłego z zastosowania przez Wykonawcę upustów cenowych związanych 

z IDR (instrumentem dzielenia ryzyka), o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7 ) oraz art. 11 ust. 5 
pkt 2 i pkt 5) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1844); 
w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do zamówienia dodatkowych ilości 

wyrobów/produktów aż do wyczerpania kwoty wskazanej w § 2 ust. 1.” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, 

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

 
 

Tym samym Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane: 

 
- termin składania ofert – 25.10.2017r., do godz. 10:00 na 27.10.2017r., do godz. 12:00,  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- otwarcie ofert – z 25.10.2017 r. o godz. 10:30 na 27.10.2017r. o godz. 12:30.  
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 
 rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:  

„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 27.10.2017r., do godz. 12:00, 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.” 
 

 
ZASTĘPCA DYREKTORA  

ds. Lecznictwa  

prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek 


