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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: DZP.270-72/12 
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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa leków. 
Numer ogłoszenia: 2012/S 215-354903 ; data wysłania do publikacji: 05/11/2012r. 

 

 
 

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów 
siwz, na które to zamawiający odpowiada:  
 
 
 
Pytanie 1 
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.), niŜ 
zamieszczona w SIWZ; a takŜe w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających 
właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź:  
zamawiający dopuszcza następujące przeliczenia opakowań: 

− leki w  fiolkach - moŜna zaproponować dowolnej wielkości opakowania z odpowiednim 
przeliczeniem ilości i zaokrągleniem zawsze w górę 

− leki w ampułkach, ampułkostrzykawkach  i leki doustne ( np. Tabletki, kapsułki, tabletki 
powlekane, draŜetki itd.) moŜna zaproponować opakowania mniejsze od opisanych z 
odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem zawsze w górę 

 
Pytanie  2 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. draŜetek zamiast tabletek powlekanych 

i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych 

zamiast draŜetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast draŜetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek 

powlekanych i odwrotnie. ? 
Odpowiedź:  
tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ? 
Odpowiedź:  
tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
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Pytanie  4 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz.4 amoxicilinum tabletki 500 mg x 16 tbl. , wyraŜa zgodę na wycenę 
tabletek powlekanych ? 
Odpowiedź:  
tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie  5 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz.14 doxycyclinum kapsułki 100 mg x 10 kaps., dopuszcza wycenę 
kapsułek twardych ? 
Odpowiedź:  
tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz.17 fluconazolum tabletki 200 mg x 7 tbl., dopuszcza wycenę kapsułek 
twardych ? 
Odpowiedź:  
tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz.7 morphini sulfas tabletki 20 mg x 60 tbl.  , wyraŜa zgodę na wycenę 
tabletek powlekanych ? 
Odpowiedź:  
tak, zamawiający wyraŜą zgodę 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 8,9,10,11 wyraŜa zgodę na wycenę tabletek o przedłuŜonym 
uwalnianiu Doltard.  
Odpowiedź:  
tak, zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie dostaw w trybie „pilne” do 8 godzin? 
Odpowiedź:  
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAśA ZGODY 

MODYFIKACJE: 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 
następujący  sposób: 

1. W SIWZ rozdział 19. Istotne dla stron postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 
„Ogólne warunki umowy zawiera załącznik nr 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 
dopuszcza zmianę umowy względem oferty:  
1. 
a) W przypadku zmiany cen urzędowych leków refundowanych Zamawiający dokonywać będzie 

zakupu produktu po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z 
zastrzeŜeniem, iŜ  % róŜnica pomiędzy ceną urzędową a ceną ofertową jest nie większa niŜ z 
dnia podpisania umowy,   i niezaleŜna od zmian cen urzędowych, dokonywanych po złoŜeniu 
oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę. 

b) W przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu objętego niniejszą umową, 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zakupu po cenie określonej w Załączniku Nr 
1,                       lub w przypadku braku takiej moŜliwości z powodu naruszenia interesu 
ekonomicznego lub prawnego Wykonawcy -strony wykreślą produkt z umowy.  

c) W przypadku wpisania produktu objętego niniejszą umową na listę leków refundowanych, 
Zamawiający dokonywać będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej, obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury.                   

d) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 a)-c) wymaga sporządzenia aneksu. 
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2. 
a) W przypadku zaprzestania wytwarzania lub okresowego wstrzymania wytwarzania produktu 

wskazanego w Załączniku Nr 1, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji,  Strony 
dopuszczają zastąpienie produktu objętego niniejszą umową odpowiednikiem, pod 
warunkiem,                               zaoferowania odpowiednika (ta sama nazwa chemiczna, 
dawka, skład, a przypadku produktów leczniczych - ta sama substancja aktywna, ta sama 
droga podania) za cenę nie wyŜszą niŜ cena produktu objętego umową, 

b) Umowa dopuszcza zmiany w zakresie: nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów i 
wielkości jednostkowej dawki - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez 
producenta.  

c) Zamawiający kaŜdorazowo dopuszcza moŜliwość dostawy leków po cenach niŜszych niŜ 
określone                        w niniejszej umowie. 

d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na wykreśleniu pozycji z załącznika nr 
1 do umowy w przypadku istotnej zmiany ceny, dostępności,  produktu ze względu na 
okoliczności zewnętrzne niezaleŜne od Wykonawcy – w takim przypadku wykreśleniu 
ulegnie tylko dana pozycja – pozostała część umowy pozostaje w mocy.  

e) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2. c) nie wymaga sporządzenia aneksu.             
3. Dopuszcza się zmianę ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku: 

 
a) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej 
b)  zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej z 
zastrzeŜeniem, iŜ zmieniona cena nie będzie wyŜsza niŜ cena przedstawiona w ofercie przetargowej 
stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy. 
4. w przypadkach określonych w ust. 3 cena produktu leczniczego zostanie ustalona z 
uwzględnieniem zasad określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, 
środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych  ( 
Dz.U. Nr 122 poz. 696) tj. jako iloczyn ceny 1 DDD leku stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej i liczby DDD leku objętego umową, powiększony o urzędową marŜę hurtową. 
5. KaŜdej ze stron słuŜy prawo rozwiązania  umowy/ w całości lub w części/ bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku, jeśli cena leku ustalona na zasadach określonych w ust. 3 
naruszać będzie jej interes ekonomiczny lub prawny. W powyŜszym przypadku strony zrzekają się 
wzajemnych roszczeń z tytułu niewykonania umowy w pełnym zakresie.” 

2. W SIWZ w załączniku nr 4  § 7 otrzymuje brzmienie:  

„1.  Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Odbiorca dopuszcza moŜliwość zmiany umowy względem oferty 

Dostawcy:  

1. 
a) W przypadku zmiany cen urzędowych leków refundowanych Zamawiający dokonywać będzie 

zakupu produktu po cenie urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury, z 
zastrzeŜeniem, iŜ  % róŜnica pomiędzy ceną urzędową a ceną ofertową jest nie większa niŜ z 
dnia podpisania umowy,   i niezaleŜna od zmian cen urzędowych, dokonywanych po złoŜeniu 
oferty, na podstawie której zawarto niniejszą umowę. 

b) W przypadku wycofania z listy leków refundowanych, produktu objętego niniejszą umową, 
Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania zakupu po cenie określonej w Załączniku Nr 
1,                       lub w przypadku braku takiej moŜliwości z powodu naruszenia interesu 
ekonomicznego lub prawnego Wykonawcy -strony wykreślą produkt z umowy.  

c) W przypadku wpisania produktu objętego niniejszą umową na listę leków refundowanych, 
Zamawiający dokonywać będzie zakupu po aktualnej cenie urzędowej, obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury.                   
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d) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 a)-c) wymaga sporządzenia aneksu. 
2. 

a) W przypadku zaprzestania wytwarzania lub okresowego wstrzymania wytwarzania produktu 
wskazanego w Załączniku Nr 1, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji,  Strony 
dopuszczają zastąpienie produktu objętego niniejszą umową odpowiednikiem, pod 
warunkiem,                               zaoferowania odpowiednika (ta sama nazwa chemiczna, 
dawka, skład, a przypadku produktów leczniczych - ta sama substancja aktywna, ta sama 
droga podania) za cenę nie wyŜszą niŜ cena produktu objętego umową, 

b) Umowa dopuszcza zmiany w zakresie: nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów i 
wielkości jednostkowej dawki - w przypadku wprowadzenia niniejszych zmian przez 
producenta.  

c) Zamawiający kaŜdorazowo dopuszcza moŜliwość dostawy leków po cenach niŜszych niŜ 
określone                        w niniejszej umowie. 

d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na wykreśleniu pozycji z załącznika 
nr 1 do umowy w przypadku istotnej zmiany ceny, dostępności,  produktu ze względu na 
okoliczności zewnętrzne niezaleŜne od Wykonawcy – w takim przypadku wykreśleniu 
ulegnie tylko dana pozycja – pozostała część umowy pozostaje w mocy.  

e) Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2. c) nie wymaga sporządzenia aneksu.             
3. Dopuszcza się zmianę ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku: 

 
a) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej 
b)  zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej z 
zastrzeŜeniem, iŜ zmieniona cena nie będzie wyŜsza niŜ cena przedstawiona w ofercie przetargowej 
stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy. 
4. w przypadkach określonych w ust. 3 cena produktu leczniczego zostanie ustalona z 
uwzględnieniem zasad określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, 
środków spoŜywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych  ( 
Dz.U. Nr 122 poz. 696) tj. jako iloczyn ceny 1 DDD leku stanowiącego podstawę limitu w danej 
grupie limitowej i liczby DDD leku objętego umową, powiększony o urzędową marŜę hurtową. 
5. KaŜdej ze stron słuŜy prawo rozwiązania  umowy/ w całości lub w części/ bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku, jeśli cena leku ustalona na zasadach określonych w ust. 3 
naruszać będzie jej interes ekonomiczny lub prawny. W powyŜszym przypadku strony zrzekają się 
wzajemnych roszczeń z tytułu niewykonania umowy w pełnym zakresie.” 
 
 

3. W SIWZ w rozdziale 11. Termin składania i otwarcia ofert.  zapisy „17.12.2012” 
zastępuje się zapisami „ 28.12.2012” 

4. W SIWZ w rozdziale  13. Opis kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenie  dodaje się 
zdanie „Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną, czyli która 
uzyska największą ilość punktów w kryterium cena” 

 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w 
ofertach przedłuŜa się termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.12.2012. Godziny 
pozostają bez zmian.  

 
Z powaŜaniem 
 


