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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/99/2017 pn.: Dostawa produktów leczniczych 

dla SPWSZ w Szczecinie 

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

publicznych (t.j.: 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 jw. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 1 
 

1. Dotyczy Zadania nr 2 poz. 11,12 

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści preparaty Amoxicillinum 0,5g  i 1g w postaci tabletek 
powlekanych? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

 

2.  Dotyczy Zadania nr 2 poz. 22 
Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści preparat Ketoprofen 50 mg kapsułki w opakowaniu x 20  

szt., z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

ZESTAW 2 
 
Pytanie 1 
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 poszczególnych 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 i ust.6 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 2 
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 nie dostarczonego w terminie zamówienia? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 3 
3. Do §3 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej kary   
    umownej w wysokości 20% wartości dostawy, ale nie niższej niż 200 zł, pozostawiając jednocześnie treść   
     zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia   
    oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 4 
4. Do §3 ust.3 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 nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 3 
 

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy 
brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek 

podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? 

Odp.: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 
 

Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, 
kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, 

aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem 

ekonomicznym. 
Odp.: Zamawiający wymaga przeliczenia do pełnych ilości opakowań zaokrąglonych „w górę”, przy 

czym Zamawiający wyraża zgodę na zamianę i przeliczenie opakowań handlowych tylko w 
przypadku zaoferowania opakowań mniejszych, niż opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych  

w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, 
kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy 

ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odp.: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w „górę”. 
 

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 4.  

Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 4 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 4  produktu Diclofenac sodium 75 mg  

/ 3 ml w opakowaniu zawierającym 5 amp. z jednoczesnym przeliczeniem opakowań?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 14  produktu Amoxicillinum 500 mg 

+ Acidum clavulanicum 125 mg w opakowaniu zawierającym 14 tabl. powl. z jednoczesnym przeliczeniem 

opakowań?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 poz. 17 Cefuroxime axetil 250 mg ) oraz  

18 (Cefuroxime axetil 500 mg) produktów w postaci tabletki powlekanej,  co umożliwi uzyskać 

korzystniejszą cenowo ofertę?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
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ZESTAW5  

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 pozycja 30,31 produktu leczniczego w 

opakowaniu po 10 fiolek z możliwością przeliczenia ilości? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

                                                           DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                                                                               Małgorzata Usielska 

 


