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LAS-1111/2-PN/51-2016       Rybnik, dnia 24.01.2017 r. 
 

 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-1111-PN/51-2016) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 16.06.2016 r., nr 2016/S 250-460676 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na 

tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-
strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających 
konkretne wymiary tabletek.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wyja śnia, że tam gdzie w formularzu cenowym jednostk ę miary 
określono jako „tabl / kaps ” lub „ s. p. d. ”, co oznacza stał ą posta ć doustn ą leku, dopuszcza 
wycen ę preparatów w dowolnej postaci doustnej leku, a tam  gdzie w formularzu cenowym 
jednostk ę miary okre ślono jako „fiol / amp ” dopuszcza wycen ę preparatów w dowolnej z tych 
dwu postaci. W pozostałych przypadkach zamawiaj ący wymaga wyceny jednostki miary 
określonej w formularzu cenowym.  
 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, 

kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy 
o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać 
pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc 
po przecinku)?” 

Pytanie 3:  „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; a także 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)?” 

Odpowied ź 2 i 3: Zamawiaj ący nie podał ilo ści sztuk w opakowaniu (tabletek, ampułek, 
kilogramów itp.), natomiast tam, gdzie okre ślił pojemno ść opakowa ń – nie dopuszcza 
zaoferowania innych.  
Jednocze śnie zgodnie ze specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia zamawiaj ący wymaga  
wyceny  jednostki  miary  wskazanej w  formularzu  cenowym  –  podana  w  kolumnie „cena 
jednostki miary netto w zł” cena musi dotyczy ć tej jednostki.  Nie dopuszcza si ę zmiany jednostki 
miary  (np. z „szt.”  na „opakowanie”  lub  odwrotn ie).  Zamawiaj ący  zwraca  uwag ę,  iż  wprowa-
dzanie  przez wykonawc ę w formularzu cenowym dodatkowych kolumn (np. okre ślających liczb ę 
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sztuk w opakowaniu) mo że prowadzi ć do sytuacji braku jednoznaczno ści  oferty  lub  obliczenia  
ceny  oferty  w  sposób  odmienny  od okre ślonego  przez  zamawiaj ącego w punkcie 
X specyfikacji, a w konsekwencji – do odrzucenia of erty. 
 
Pytanie 4:  „Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub 

braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny 
i informacji pod pakietem?” 

Odpowied ź 4: Zgodnie z pkt. VIII.b specyfikacji istotnych wa runków zamówienia - brak wyceny  
danej  pozycji  formularza  cenowego  lub  adnotacj a  o  tym,  i ż  lek  nie  jest  obecnie  dost ępny, 
a podana cena jest ostatni ą ceną sprzeda ży lub że wykonawca nie jest w stanie zagwarantowa ć 
stało ści ceny – s ą równowa żne z niezaoferowaniem danej pozycji - spowoduje odr zucenie oferty, 
jako niezgodnej ze specyfikacj ą istotnych warunków zamówienia. 
W niniejszym pi śmie zamawiaj ący w odpowiedzi na zapytania wykonawców dotycz ące braku 
dost ępności konkretnych pozycji wprowadza jednoznaczne modyf ikacje polegaj ące m. in. na wy-
kreśleniu poszczególnych pozycji – ofert ę należy zło żyć w oparciu o ostateczne brzmienie opisu 
przedmiotu zamówienia ustalone niniejszym pismem.   
 
Pytanie 5:  „Czy w Pakiet 14 poz. 1 (Macrogol 4000 proszek do sporządzania roztworu doustnego, 

saszetka a 74 g) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. (pr.do  
sporz.rozt.doust.* 1zest.) i po przeliczeniu zaoferowanie 2500 opakowań? 
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust 
1 zestaw: 2 torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 
7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu 
ascorbinian 5,9g.) i pozwala na przygotowanie do zabiegu jednego pacjenta.  
Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP® dzięki 
połączeniu makrogolu 3350z komponentą askorbinową i elektrolitami. 
Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie 
objętości stolca o 25% w porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór niezawierający 
tego składnika. 
Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem: 
• MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest 

łatwiejszy do wypicia dla pacjentów. 
• MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie sma-

czniejszy(o smaku cytrynowym). 
• MOVIPREP® (2 l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wycen ę preparatu opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 6:  „Czy Zamawiający w zadaniu 12 wymaga opakowania stojącego z polietylenu z dwoma 

portami zapewniającego szczelne połączenie  ze wszystkimi rodzajami zestawów do infuzji 
tzn. jedno i dwukanałowych?”    

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w formularzu 
cenowym. 
 
Pytanie 7:  „Firma (…) zwraca się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 3 następujących pozycji: 7,10,11 

z powodu braku dostępności tych produktów i pozycji 20,21, ponieważ produkty te nie 
znajdują się w ofercie (…)”   

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydzielenie w/w pozycji z formularza cen owego. 
 

Pytanie 8:  „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 PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie 
przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3 umowy. Czy z związku z tym, 
Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?”  

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
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Pytanie 9: „Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy 
i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. 
będzie to groziło 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 zapisów §1 ust.4 pkt 
4.1. ppkt c) i pkt 4.2. projektu umowy)?”  

Odpowied ź 9: W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania  z obrotu przedmiotu umowy 
i braku mo żliwo ści dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowe j zastosowanie znajd ą 
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego o wykonywaniu zobow iązań. Ponadto zamawiaj ący nie 
wyra ża zgody na sprzeda ż [zamienników] „w cenie zbli żonej do rynkowej”. 
 
Pytanie 10: „Do treści §1 ust.5 pkt c) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy 

sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje 
konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie 
apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności 
zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są 
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o 
skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy 
lub dopisanie warunku o treści: >>..., dostawy produktów z krótszym terminem 
ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę 
na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego<<." 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 11: „Do treści §2 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

czasu na dostawę przedmiotu umowy do godz.12.00?”  
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 12: „Do treści §2 ust.4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą z treści art. 552 k.c.: >>... z wyłączeniem powołania się przez 
Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru 
Kupującemu.<<"  

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 13: „Do treści §2 ust.4 wzoru umowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczenia 

dodatkowej kary przy zamówieniu zastępczym?” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 14: „Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru 
lub zareklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 
1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia oraz 
zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia?”  

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 15: „Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §10 ust.4 jako niezgodnych 

z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony 
Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. 
Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów 
Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu 
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zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację 
uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący modyfikuje zapis § 10 poprzez wprowadzenie w ww.  paragrafie 
ust ępu 5 o nast ępującym brzmieniu: 
 „Zamawiaj ący nie b ędzie uprawniony do nało żenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 
powy żej, jeżeli ł ącznie: Wykonawca wyst ąpi o zgod ę Zamawiaj ącego oraz Zamawiaj ący popadnie 
w zwłok ę z zapłat ą wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy przekraczaj ącą 30 dni.”  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 02.02.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 .  

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

     

          
 


