
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Staszowie 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, 

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641 

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76 

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl  

 

 
Znak DZPiZ–380–23/2018 
 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 
Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres 
Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy „Produktów farmaceutycznych": 

 
1. Wykonawca – Dotyczy pakiet nr 9 prosimy o doprecyzowanie czy należy zaoferować Natrium chloratum 0,9 % 

roztwór do infuzji butelka stojąca z dwoma portami nie wymagająca dezynfekcji przed pierwszym użyciem 500ml? 
Odpowiedź – Tak. 

 
2. Wykonawca – Dotyczy § 2 ustęp 4 umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu 

dostawy „Na ratunek” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1 dzień roboczy. 
Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 12 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie 
może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia 
społecznego. 
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ korzysta z tego trybu zamówienia bardzo rzadko i tylko  
w uzasadnionych przypadkach. Dostawa ”Na Ratunek” ma sens jeśli jest zrealizowana w ciągu kilku godzin lub 
najwyżej 12 godzin. Zamawiający kierował ogłoszenie o zamówieniu do wszystkich podmiotów. 

 
3. Wykonawca – Dotyczy § 7 ustęp 2 punkt „a” umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „Wykonawca 

zapłaci kary umowne Zamawiającemu: a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, o którym mowa  
w § 5 ust. 1, „W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części  
przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżone. 
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. 

 
4. Wykonawca – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisów projektu umowy o zwrot „Zamówienia 

składane będą w formie faksu na numer BBBBBB. bądź e-mailem na adresBBB.”? Wprowadzenie  
zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do zamawianej ilości lub asortymentu. 
Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż zamówienia składane będą na adresy (faks, e-mail) podane w ofercie lub 
podane później (po podpisaniu umowy) przez Wykonawców. 

 
5. Wykonawca – Dotyczy osób odpowiedzialnych za realizację umowy. Prosimy o podanie osoby odpowiedzialnej za 

realizację umowy ze strony Zamawiającego. Pozwoli to uniknąć nieporozumień co do słuszności składanych 
zamówień. 
Odpowiedź – Kontakt podany jest w §2 pkt 9 projektu umowy. 

 
6. Wykonawca – Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, zwracamy się  

z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego  
towaru,  Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia  
dostawy do dnia zwrotu towaru. Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki  
Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE  2013/C 68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły  
pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod  
warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał  
że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie  
ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania). Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 
12 listopada 2002 r.) § 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane  
w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub  
wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania. 
Odpowiedź – Zamawiający zawsze udostępnia kopię rejestru warunków przechowywania (temp. i wilgotności. 
zwracanych produktów, nawet jeśli nie zawarł tego w umowie. 
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7. Wykonawca – 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 zamieszczona 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)? 
Odpowiedź – Ilość opakowań należy przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
8. Wykonawca – Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 

produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.  

 
9. Wykonawca – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 2 poz. 4 opakowania 500  

ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? Brak na rynku wielkości 1000 ml.  
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

 
10. Wykonawca – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 2 poz. 14 opakowania  

* 28 tbl w ilości 33 op ? Brak na rynku tabletek *30 
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

 
11. Wykonawca – Ze względu na problemy z dostępnością czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  

z pak 2 poz. 15 i 16 ? Celem możliwości przystąpienia większej ilości oferentów ?  
12. Wykonawca – Ze względu na problemy z dostępnością czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  

z pak 2 poz. 24 ? Celem możliwości przystąpienia większej ilości oferentów ?  
Odpowiedź ad. 11, 12) – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji,  
ale w sytuacji gdy produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja  
wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji. 

 
13. Wykonawca – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak 2 poz. 28 leku na czasowe pozwolenie MZ? 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
14. Wykonawca – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak 2 poz. 31 opakowania  

* 800g w ilości 60 op ? Brak na rynku opakowania 4 kg  
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

 
15. Wykonawca – W celu zapewnienia równego traktowania stron i umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenia w § 6 ust 1 projektu umowy 5-dniowego terminu na rozpatrzenia 
reklamacji. 
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. 

 
16. Wykonawca – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1; 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar 

umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
2.Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% 
niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 50,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki 
ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, 

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji/rękojmi – w wysokości 50.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru, 

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach 
niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru  z krótszym niż określony w §3 ust. 2 okres przydatności do użycia, 
każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niestarannie lub 
niezgodnie z umową wykonanej dostawy. 

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zaproponowane w lit. "b, c, d" i odpowiednio dostosowuje zapisy 
projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane w lit. a. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Staszów, dnia 15.11.2018 r. 

Zatwierdzam: 
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


