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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 
euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6 

 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2015   Nr ogłoszenia – 2015/S 013-018714   z dnia 20.01.2015r              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

 
1. Dotyczy grupy nr 7 (Sevoflurane / płyn a 250 ml) Czy Zamawiający wymaga, żeby każda butelka sevofluranu 

zaopatrzona była w fabrycznie zamontowany adapter, który umożliwia bezpośrednie napełnienie parownika? 
Fabrycznie zamontowany na butelce adapter jest jednorazowego użytku- nie wymaga dezynfekcji, gdyż po 
zużyciu zawartości butelki, zostaje on wyrzucony wraz z pustą butelką. System napełniania parownika przy 
użyciu  fabrycznie zamontowanego  adaptera nie wymaga nakręcania go na butelkę przez personel medyczny, 
co daje gwarancję szczelności ,eliminuje niewłaściwe nakręcenie adaptera na butelkę, wyklucza możliwość 
niekontrolowanego wylania się anestetyku oraz nie  naraża personelu bloku operacyjnego na wdychanie oparów 
sevofluranu w niekontrolowanym stężeniu, co ma miejsce przy manulanym nakręcaniu wielorazowego adaptera. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający może sprecyzować (wyliczyć) w par. 2.2 miejsca wykonania zamówienia? Konieczność ustalania 
tego na bieżąco w trakcie dostawy znacznie wydłuża proces dostaw, opóźniając wszystkie kolejne dostawy 
zaplanowane na dany dzień. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-
100 Sokółka ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40.  

3. Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.3 frazę (dwukrotnie występującą)  „i rozłożyć je we wskazanym miejscu”? 
Konieczność umieszczania indywidualnie oznaczonych towarów w konkretnych miejscach opóźnia wszystkie 
kolejne dostawy zaplanowane na dany dzień. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.1 frazę „po dokonaniu jego oględzin pod  względem ilościowym i 
jakościowym”? Konieczność oczekiwania na sprawdzenie dostawy opóźnia wszystkie kolejne dostawy 
zaplanowane na dany dzień. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 5.3  z 48 godzin i 72 godzin do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Czy Zamawiający wykreśli w par. 5.5 frazę „w obecności wykonawcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Czy Zamawiający dopisze w par. 6.2 frazę: „Nie dotyczy to  sytuacji, gdy cena oferowana w ramach umowy jest 
niższa od urzędowej”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 8.1  z 10% do kwoty max 5%? Obecna kara 
umowna jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 32 poz 22 był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek (PEG 4 litry - 

Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu 
Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla 
zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
10. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 32 poz 22 był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry - 

Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający wymaga aby Midazolam w pakiecie 64 pozycja 1 w pakiecie 57 pozycja 5, 6 posiadał w swoim 

składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem 
się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 
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12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, w pakiecie 43 pozycja 2 preparatu Plofed 1% 20 ml x 5 fiolek 
emulsja do wstrz. dożylnych.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 14 pozycja 4 i 5 Ciprofloxaciny w postaci monowodzianu?. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Grupa 69, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści olejek pielęgnacyjny w opakowaniach po 150 ml z odpowiednim 

przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
15. Grupa 72, poz. 2-3 Czy Zamawiający wymaga aby kompresy posiadały  podwijane brzegi o szer. podwinięcia 

min. 1,8-2 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby kompresy posiadały  podwijane brzegi. 
16. Grupa 72, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga gazy w mb złożonej w zakładki o szer. 100cm (1m), bela gazy - 100 

zakładek po 1m, szerokość całkowita gazy 90cm długość 100mb? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga gazy w składkach równej wielkości w rozmiarze: Szer. 90 cm x 100 
mb. 
17. Grupa 75, poz. 9 Czy kompresy w zestawie powinny posiadać podwijane brzegi o szer. Podwinięcia min. 1,8-2 

cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby kompresy posiadały  podwijane brzegi. 
18. Grupa 75, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe z otworem O i rozcięciem w opakowaniach 

a’2 szt. w rozm. 10x10cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
19. Grupa 75, poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga opakowania zgodnego z norma PN EN 868-5 ,gwarantującego 

bezpieczne otwarcie opakowania , głębokość zakładki umożliwiającej bezpieczne otwarcie opakowania 
kompresów :min 1 cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
20. Grupa 82, poz. 1-2 Czy kompresy w zestawie powinny posiadać podwijane brzegi o szer. Podwinięcia min. 1,8-2 

cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby kompresy posiadały  podwijane brzegi. 
21. Grupa 75, poz. 9 i grupa 82 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający będzie wymagał próbek w celu sprawdzenia zgodności 

zestawu z opisem? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. ,,Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub próbek asortymentu potwierdzających 
spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w dodatku nr 2 do SIWZ. Dokumenty lub próbki  
zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.” 
22. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Tak, dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy Zamawiający 
modyfikuje zapis wzoru umowy §2 ust. 3 ,,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do 
magazynu Zamawiającego tj. apteka szpitalna  parter budynku SPZOZ i rozłożyć we wskazanym miejscu 
dotyczy grupy 44,45,66, 70,72,75,76,78,80,82 na własne ryzyko i koszt, w terminie do … dni roboczych 
liczonych od dnia  otrzymania zamówienia, jeżeli jednak dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza 
godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W 
przypadku zamówień na ,,cito’’ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do magazynu 
Zamawiającego tj. apteka szpitalna  parter budynku SPZOZ i rozłożyć we wskazanym miejscu dotyczy grupy 
44,45,66,70,72,75,76,78,80,82 na własne ryzyko i koszt do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania 
zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej 
dostawa zostanie dostarczona do Izby Przyjęć szpitala a odbioru leków dokona lekarz nadzorujący.” 
23. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Jeżeli jednak dostawa na „cito” wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym 
dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”? Jeżeli krótki, 24-godzinny termin dostawy miałby być obejmować 
również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z wykonaniem umowy. Miałoby to 
niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
24. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami 

„zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 
wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia 
rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą 
umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
25. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin” i „w ciągu 72 godz.” 

zostały dodane słowa „przypadających w dni robocze”? Jeżeli krótkie, liczone w godzinach termin rozpatrzenia 
reklamacji miałyby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z 
wykonaniem umowy. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w 
przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
26. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Strony mogą zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu 



NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma 
miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za 
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.”? Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom 
Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych 
okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował 
zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Zważywszy na treść § 7 ust. 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 

Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 
kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 
18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek 
dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  
tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego 
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie jest 
zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Wysokość zapotrzebowanie została ustalone na podstawie 
zużycia z lat poprzednich 
28. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostały skreślone słowa „za które nastąpiła zapłata”? 

Sposób obliczania kary umownej opisany w § 8 wzoru umowy oznacza, że brak zapłaty wymagalnych 
zobowiązań przez Zamawiającego (czyli naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego) paradoksalnie 
spowoduje zwiększenie obciążającej wykonawcę kary umownej wynikającej z § 8 wzoru umowy. Taki sposób 
obliczania kary umownej jest sprzeczny z celem kary umownej i wymaga modyfikacji; w przeciwnym razie 
postanowienia § 8 wzoru umowy należałoby uznać za sprzeczne m.in. z zasadami współżycia społecznego, a 
tym samym za nieważne z mocy art. 58 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy wzoru umowy w § 8 ,, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 10% różnicy pomiędzy wartością umowy wskazaną w ofercie 
Wykonawcy do przetargu, o którym stanowi §2 niniejszej umowy, a wartością wykonanych zamówień w 
przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy  lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy 
przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 
29. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowa „z opóźnieniem” zostały zastąpione słowami 

„ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej dwukrotnego 
dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku 
jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 
odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za 
wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy.”?  Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. 
Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 
uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla 
obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „W pozostałych przypadkach dostarczenie asortymentu innego niż opisany w niniejszej 
umowie, ale o porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, wymaga każdorazowo zgody 
Zamawiającego.”?  Dodanie powyższego zdania może usprawnić dostawy; nie zagraża natomiast interesom 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował asortymentu zastępczego, będzie mógł przecież 
odmówić zgody na dostarczenie takiego asortymentu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
32. Co Zamawiający ma na myśli w § 2 ust. 3 pod słowami „ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony 

towar do magazynu Zamawiającego tj. apteka szpitalna  parter budynku SPZOZ i rozłożyć we wskazanym 
miejscu dotyczy grupy”. Czy Zamawiający oczekuje od wykonawcy rozłożenia towaru na półkach czy wniesienia 
do apteki? W przypadku wymogu rozłożenia na półkach zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego wymogu. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: Zamawiający oczekuje od wykonawcy wniesienia towaru do apteki. 
33. Grupa 82, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami z gazy 12 W 17N  10x10cm z RTG - 40 szt 

bez przewiązywania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 


