
Samodzie lny  Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 
 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272  

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765  

Strona 1 z 6 
 

LAS-44/45/150/1-PN/3-2016       Rybnik, dnia 17.03.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy leków przeciwbakteryjnych, leków przeciwzakrzepowych 
oraz substancji i materiałów do receptury aptecznej (zamówienie nr LAS-44/45/150-PN/3-2016) 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 24.02.2016 r., nr 2016/S 038-061546 

 

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zama wiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający w części Nr 2 Leki poz. 10 i 11 (Meronem 1000 i 500  x 10 fiol.) wymaga, 
aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do  leczenia pacjentów 
z bakteriemi ą, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie 
zapalenie płuc w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc 
w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, 
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre 
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.  
 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający w części Nr 2 Leki poz. 10 i 11 ( Meronem 1000 i 500  x 10 fiol.) wymaga, 

aby trwało ść roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wyn osiła ponad 
1 godzin ę?” 

Odpowied ź 2 Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.  
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.4.2? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie 

i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają 
umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym 
przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą 
po stronie Wykonawcy.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy w zakresie uj ętym w pytaniu. Zamawiaj ący 
jednocze śnie wyja śnia, że zgodnie z art. 36z ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne istnieje zobowi ązanie zapewnienia w celu zabezpieczenia pacjentów, 
nieprzerwanego zaspokajania zapotrzebowania podmiot ów uprawnionych do obrotu detalicz-
nego produktami leczniczymi i przedsi ębiorców zajmuj ących si ę obrotem hurtowym produktami 
leczniczymi w ilo ści odpowiadaj ącej potrzebom pacjentów. 
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Pytanie 4:  „Czy Zamawiający w par. 2.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 
2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie 
dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma 
możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący zmienia tre ść § 2 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:   
„Przedmiot dostawy okre ślony w § 1 b ędzie dostarczany w terminie do ..…. dni roboczych 
(wg oferty: w zakresie pakietów nr 1-37: 1 lub 2; w  zakresie pakietów 38-39: 2 lub 3) od momentu 
otrzymania zamówienia: 
faksem (nr faksu .................................. .......................................................................)  
lub drog ą elektroniczn ą (adres e-mail .................................... ........................................) 
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiaj ącego, którym jest Kierownik Apteki Szpitalnej lub 
osoba przez niego upowa żniona.” 
 
Pytanie 5:  „Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.2 termin dostaw >>na cito<< z 8 godzin na 12 

godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce 
wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot 
zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). 
W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron 
w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 
1734/09): >>Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca 
czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać 
konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko 
poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy 
produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie 
korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać 
wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, 
a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis 
przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.<<” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 

 
Pytanie 6:  „Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3 frazę: >>Do każdej dostawy Wykonawca dołączy 

dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy.<<? 
Wraz z dostarczeniem towaru Wykonawca dołączy fakturę zawierającą powyższe 
informacje.  Dołączanie kolejnych dokumentów stanowić będzie obciążanie Wykonawcy 
kolejnymi obowiązkami niezwiązanymi z przedmiotem umowy.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w zakresie opisanym w pytaniu. Jednocze śnie 
zamawiaj ący informuje, że doł ączenie wraz z dostaw ą faktury, której tre ść potwierdza 
rodzaj, ilo ść i cenę towaru b ędącego przedmiotem dostawy jest spełnieniem 
wymaga ń zamawiaj ącego. 

 
Pytanie 7:  „Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 3.3 tiret 1 z 48 godzin do 7 dni? 

Rozpatrzenie reklamacji wymaga weryfikacji całego procesu dostawy i kontaktu 
z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie, a następnie dostarczenia 
towaru Zamawiającemu. Wykonanie tego w terminie krótszym niż 7 dni jest niemożliwe.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 

 
Pytanie 8:  „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.3 z 10% do wartości 

max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 

umowy. 
 
Pytanie 9:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 2 produktu leczniczego 

w opakowaniu typu butelka 50 ml?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
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Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jedn. miary” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 10:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26 produktu leczniczego 

w opakowaniu typu butelka stojąca z dwoma portami, które nie wymagają dezynfekcji przed 
pierwszym użyciem? Opakowanie tego typu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
stosowania.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jedn. miary” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 11:  „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 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 12:  „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 12: W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofani a 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 13:  „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.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 14:  „Do §2 ust.5 projektu umowy. Czy pisząc o pokryciu kosztów Zamawiający ma na myśli 

pokrycie różnicy w cenie przy ewentualnym nabyciu zastępczym?” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący informuje, że różnica w cenie mie ści si ę w poj ęciu kosztów 
związanych z nabyciem towaru u podmiotu trzeciego. 
 
Pytanie 15:  „Do treści §2 ust.5 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 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
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Pytanie 16:  „Do §5 ust. 1 projektu umowy. Jakimi obiektywnymi względami uzasadnione jest obliczanie 
kary umownej za opóźnienie od całej wartości danego pakietu, skoro opóźnienie 
dotyczyłoby tylko pewnej części? Jednocześnie prosimy o rozważenie możliwości zmiany 
zapisu §5 ust.1 projektu umowy poprzez karę w wysokości 0,2% dziennie ale liczonej 
od wartości NIE DOSTARCZONEGO przedmiotu zamówienia.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Jednocze śnie zamawiaj ący wyja śnia, że kara umowna przewidziana w § 5 ust. 1 wzoru 
umowy odnosi si ę do warto ści dostawy brutto obj ętej danym zamówieniem, a nie do warto ści 
pakietu.  
 
Pytanie 17:  „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 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 17: 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 Wykonawca ł ącznie: 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.” 
 
Pytanie 18:  „Czy Zamawiający wymaga aby produkty zaoferowane w Pakiecie 22 poz.1 i 2 posiadał 

zarejestrowaną w karcie CHPL: 
- możliwość leczenia m.in. posocznicy, 
- możliwość stosowania we wlewie ciągłym kropelkowym przez 24 godziny.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 
Pytanie 19:  „Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 7 (Amoxicillin, Clavulanic acid 600 mg) i poz.8 

(Amoxicillin , Clavulanic acid 1,2 g) wymaga produktu leczniczego, którego stabilność 
przygotowanego roztworu wynosi, co najmniej 3 godziny?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 
Pytanie 20:  „Czy zamawiający w pakiecie 5 (Pipperacillin, Tazobactam 4,5 g) dopuści preparat 

pakowany w butelce?” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jedn. miary” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

 
Pytanie 21:  „Czy zamawiający w pakiecie 5 (Pipperacillin, Tazobactam 4,5 g) wymaga produktu 

leczniczego, którego stabilność przygotowanego roztworu wynosi, co najmniej 25 
godziny?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 
Pytanie 22:  „Czy zamawiający w pakiecie 13 (Cefepime 2 g) dopuści preparat pakowany w butelce?” 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Jedn. miary” 
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nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 

Pytanie 23:  „Czy zamawiający w pakiecie 29 (Linezolid postać dożylna) wymaga aby preparat posiadał 
opakowanie z dwoma sterylnymi portami, które nie wymagają dezynfekcji i zapobiegają 
skażeniu roztworu?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 
 
Pytanie 24:  „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1,2: 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku: 

niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na 
warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów 
określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości dostawy brutto objętej zamówieniem 
dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie, jednak nie 
więcej, ni ż 10% warto ści brutto opó źnionej cz ęści dostawy .(…)” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 25:  „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1,2: (…) 
2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku 

niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na 
warunkach określonych w § 2 ust. 2 w wysokości 0,1 % wartości dostawy brutto 
objętej zamówieniem na cito dla danego pakietu za każdą godzinę opóźnienia, 
jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto opó źnionej cz ęści dostawy >>na 
cito<<. ” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 26:  „Czy zamawiający, w pakiecie 24 pozycja 1 i 2 oraz w pakiecie 25 pozycja 1 i 2, wymaga 

aby zaoferowany Ciprofloxacin w dawkach 100ml i 200 ml oraz w formach tabletowych 
(0,25g i 0,5g) pochodził od jednego producenta? 

Odpowied ź 26: Zgodnie z pkt. III.b. specyfikacji istotnych w arunków zamówienia w przypadku 
produktów leczniczych zawieraj ących t ę samą substancj ę lecznicz ą (ten sam skład) i t ę samą 
posta ć leku, lecz inn ą dawkę – zamawiaj ący wymaga w ramach danego pakietu przetargowego 
zaoferowania preparatów pochodz ących od jednego producenta. 
 
Pytanie 27:  „Czy Zamawiający, w pakiecie 11, wymaga aby Ceftriaxone posiadał wskazania zgodnie 

z ChPL dotyczącego ostrego zapalenia ucha środkowego?” 
Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym. 

 
Pytanie 28:  „Czy Zamawiający, w pakiecie 11, wymaga aby Ceftriaxone posiadał wskazania zgodnie 

z ChPL dotyczącego leczenia pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka 
prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym?” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym 

 
Pytanie 29:  „Czy Zamawiający wymaga. w pakiecie 12 pozycja 1, aby Ceftazydym zachowywał 

po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?” 
Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i form ularzu cenowym 

 
Pytanie 30:  „Czy Zamawiający w postępowaniu wyrazi zgodę na podanie w formularzu ceny 

za jednostk ę miary z dokładno ścią do czterech miejsc po przecinku ?” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych war unków 
zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu. Zgodnie z e specyfikacj ą    istotnych warunków 
zamówienia (pkt III.a.7) cena jednostkowa netto ora z warto ść    netto i brutto powinny by ć 
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wyra żone z dokładno ścią    do 0,01 zł. Umowa b ędzie realizowana partiami, sukcesywnie – 
wg bie żących potrzeb zamawiaj ącego. Zwi ększenie dokładno ści podania ceny jednostki miary 
netto miałoby swoje uzasadnienie tylko w przypadku,  gdyby dostawa ka żdej partii była 
realizowana w ilo ści stanowi ącej wielokrotno ść    100 jednostek miary, co w praktyce jest 
niemo żliwe, ju ż    choćby ze wzgl ędu na fakt wyst ępowania ró żnych opakowa ń    handlowych, 
ponadto całkowite ilo ści obj ęte umow ą    też    często nie stanowi ą    wielokrotno ści liczby 100. 
Ze wzgl ędu na zró żnicowanie rynku pod wzgl ędem opakowa ń    handlowych formularz nie zawiera 
także kolumny, w której wymagane byłoby podanie ceny op akowania handlowego. W przypadku 
wykonawców oferuj ących lek w opakowaniu handlowym zawieraj ącym liczb ę    sztuk, przez któr ą 
całkowita ilo ść    jednostek miary obj ętych umow ą    nie jest podzielna – wprowadzenie takiej 
kolumny rodziłoby konieczno ść    wprowadzenia zasad zaokr ąglania liczby opakowa ń. Żądanie 
zaokr ąglenia do pełnego opakowania w gór ę    skutkuje praktycznie brakiem porównywalno ści 
ofert na przedmiotowym poziomie dokładno ści, natomiast dopuszczenie liczby opakowa ń 
w postaci ułamka dziesi ętnego nie jest adekwatne do sposobu realizacji umow y (zakup pełnych 
opakowa ń). 
Dopuszczenie zwi ększenia dokładno ści podania ceny jednostkowej netto wypływa jedynie na wy-
bór wykonawcy w procedurze przetargowej, natomiast kwota zapłacona przez zamawiaj ącego 
każdorazowo po dostawie kolejnej partii i tak b ędzie musiała zosta ć    zaokr ąglona na fakturze 
do dwóch miejsc po przecinku, co spowoduje, że w praktyce b ędzie ona odbiega ć    od ceny 
wynikaj ącej z cen jednostkowych ustalonych w przetargu. W t ej sytuacji zamawiaj ący 
podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zwraca szczególn ą    uwagę    
wykonawców na zawarte w niej informacje dotycz ące sposobu wypełnienia formularza oferty 
(pkt III.b.1) oraz sposobu obliczenia ceny oferty ( pkt VI). 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 31.03.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 .  

 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

     

           


