WSz – II.4.291.63.284.2019
Tarnobrzeg, dnia 06.12.2019 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
dot: przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków onkologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust.
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 44 pozycja 1 ofertę cenową wyższą od limitu finansowania ale nie
przekraczającą urzędowej ceny zbytu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
Pytanie 2
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy zamawiający wydzieli pozycję 1 i 2 w Pakiecie nr 44
do osobnego Pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla
Zamawiajacego cenach?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 45 pozycja 5 (Cyclophosphamide fiol a 200 mg) ofertę cenową wyższą
od limitu finansowania ale nie przekraczającą urzędowej ceny zbytu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
Pytanie 4
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, czy zamawiający wydzieli pozycję 5 w Pakiecie nr 45 do
osobnego Pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla
Zamawiajacego cenach?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.18? Obowiązek kontynuowania dostaw pomimo zaległości płatniczych,
które zdarzają się stosunkowo często w przypadku dostaw do szpitali, rażąco narusza zdaniem Wykonawcy
zasady współżycia społecznego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
Czy Zamawiający w par. 4.2 zamiast niezmienności ceny brutto wprowadzi niezmienność ceny netto? Obecny
zapis w razie podniesienia stawki VAT grozi Wykonawcy sprzedażą po rażąco niskiej cenie. Wykonawca zwraca
nadto uwagę, że zapisy par. 4.3 – 4.5 są w istocie bezprzedmiotowe i dotyczą prawdopodobnie innej wersji
umowy, to jest takiej, która przewidywała podwyższenie ceny brutto w razie podwyższenia stawki VAT. Zapisy
mówią o zmianie ceny brutto i podpisaniu stosownego aneksu, co nie pasuje do obecnej zasady niezmienności
ceny brutto.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie zmienia Załącznik nr 5 do SIWZ –
Projekt umowy w zakresie § 10 poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu: Wykonawca ma prawo
do odstąpienia od umowy za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku zmiany stawki podatku VAT z
8% na 23%.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.9 oraz 5.12? 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.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8
Czy Zamawiający w par. 8.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo
wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 24,
ani nawet 48 godzin jest niemożliwe.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9
Czy Zamawiający w par. 9.2 wprowadzi naliczanie kar umownych za każde 12 godzin opóźnienia, a nie za każdą
godzinę w przypadku dostaw leków na cito? Obecne zasady grożą Wykonawca rażącą stratą; zwłaszcza, ze
dostawa poreklamacyjna trwa dłużej, a nie krócej, niż standardowa, z uwagi na konieczność rozpatrzenia
reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10
do treści projektu umowy: § 3 ust.18
Czy Zamawiający zechce wykreślić z projektu umowy zapis §3 ust.18 nakładający na Wykonawcę obowiązek
złożenia oświadczenia, iż znana jest mu sytuacja finansowa Zamawiającego oraz, że w przypadku
nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego nie wstrzyma realizacji/wykonywania kolejnych
dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia?
Jeżeli Zamawiający nie przychyli się do naszej prośby i mając na uwadze fakt, że Zamawiający oczekuje od
Wykonawcy podpisania stosownego oświadczenia o znajomości sytuacji finansowej (stanu majątkowego w
rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c) zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udzielenie
szczegółowej i wyczerpującej informacji na w/w temat.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumenty na stronie internetowej http://szpitaltbg.pl/zamowienia-publiczne-rok-2019/ .
Pytanie 11
do treści projektu umowy: § 5 ust.1
Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w
pakiecie nr 22 i 28?
wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy zostały przesłane w formie edytowalnej na
wskazany przez Zamawiającego adres mailowy
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 12
do treści projektu umowy: § 5 ust.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw nadzwyczajnych ,,na CITO” do 48 godzin licząc
od chwili otrzymania zamówienia od Zamawiającego dla asortymentu zawartego w pakiecie Nr 22 i 28?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13
do treści projektu umowy: § 5 ust.6
Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności dostarczanych leków równy minimum połowie maksymalnego
terminu ważności dla asortymentu zawartego w pakiecie Nr 22?
(tj. 12-u miesięcy w przypadku 24 miesięcznego terminu ważności, 9-u miesięcy w przypadku 18 miesięcznego
terminu ważności, itd. …)
UZASADNIENIE:
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. Ponadto Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z
bieżącym zapotrzebowaniem czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych
produktów w magazynie apteki szpitalnej.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 6 Projektu
umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ: „Dostarczany towar będzie posiadał termin ważności …………. (min. 12
miesięcy) od daty dostarczenia go do siedziby Zamawiającego, dostawy produktów z krótszym terminem ważności
mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić Kierownik Apteki Zamawiającego.”
Pytanie 14
do treści projektu umowy: § 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji (ilościowych i jakościowych) do
5 dni roboczych od daty jej otrzymania dla wszystkich rodzajów zamówień?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15
do treści projektu umowy: § 9 ust. 1-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na wprowadzenie
modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §9 ust. 1-5 nowego brzmienia:
„1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 5 ust. 2,
Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,15%
Wynagrodzenia brutto za część dostawy wykonanej z opóźnieniem, w
przypadku asortymentu na CITO za każde 12 godzin opóźnienia, a w
przypadku pozostałego asortymentu za każde zakończone 24 godziny.
2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i asortymentowych oraz
nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie
opisanym w § 8 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,15% wartości brutto za część dostawy wykonanej nienależycie, w
przypadku asortymentu na CITO za każdą godzinę opóźnienia, a w
przypadku pozostałego asortymentu , za każde zakończone 24 godziny
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2,5%
wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 gdy opóźnienie przekroczy
trzykrotnie co najmniej 2 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 2,5%
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1.
§ 8 ust.6 obowiązuje.” ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 16
do formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy:
Czy w sytuacji, gdy siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się
w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na
adres Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pod warunkiem przekazania podpisanej umowy
przez Wykonawcę do Zamawiającego przed upływem 30 dni od daty jej zawarcia.
Pytanie 17
Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 2.
Czy Zamawiający, w ramach pakietu 35 pozycja 2, wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt leczniczy
Keytruda (pembrolizumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 25 mg/ml, 4 ml, w równoważnej
ilości w przeliczeniu na mg?
Wniosek wynika z informacji, przekazanej przez Przedstawiciela Podmiotu Odpowiedzialnego, MSD Polska Sp. z
o.o., z dnia 28.06.2019r., o stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym Keytruda (pembrolizumab) proszek
do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 18
Dotyczy pakietu nr 13 Trastuzumab:
Czy Zamawiający w celu uzyskania oferty atrakcyjnej cenowo wyraża zgodę na złożenie oferty na lek
Trastuzumab w dawce 150 mg w obu pozycjach? Od marca refundowane są nowe biopodobne odpowiedniki
Trastuzumabu i ceny rynkowe obniżyły się. Dopuszczenie złożenia oferty na lek w dawce 150 mg przyczyniłoby
się do znacznych oszczędności finansowych u Zamawiającego. Oferowany przez nas Trastuzumab zgodnie z
CHPL może być przechowywany po rekonstytucji przez 7 dni w lodówce
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 19
Dotyczy pakietu nr 13 A Trastuzumab:
Czy Zamawiający w celu uzyskania oferty atrakcyjnej cenowo wyraża zgodę na złożenie oferty na lek
Trastuzumab w dawce 150 mg w obu pozycjach? Od marca refundowane są nowe biopodobne odpowiedniki

Trastuzumabu i ceny rynkowe obniżyły się. Dopuszczenie złożenia oferty na lek w dawce 150 mg przyczyniłoby
się do znacznych oszczędności finansowych u Zamawiającego. Oferowany przez nas Trastuzumab zgodnie z
CHPL może być przechowywany po rekonstytucji przez 7 dni w lodówce.
Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna to zwracamy się z prośbą o podział pakietu 13 A na
pozycje celem zachowania zasady uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, po warunkiem odpowiedniego przeli czenia dawki. Jednocześnie Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w za kresie Pakietu 13A poprzez:
1. Wykreślenie zapisu: cyt. „Zamawiający wymaga by obie dawki były tego samego producenta”.
Pytanie 20
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na lek Trastuzumab, który, zgodnie z potwierdzeniem w CHPL może
być przechowywany po rekonstytucji przez 7 dni w lodówce?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 21
Dotyczy pakietu 34 Rituximab:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu pod pakietem: „Zamawiający wymaga dożylnego
produktu leczniczego, który zgodnie z kartą charakterystyki produktu leczniczego pozwala na inicjację terapii
postacią podskórną ujętą w poz. C” ponieważ CHPL żadnego produktu dożylnego nie zawiera informacji na temat
inicjacji terapii postacią podskórną?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu
34 poprzez:
1. Wykreślenie w poz. 1b zapisu: cyt. „roztwór do wstrzykiwań podskórnych”;
2. Zmianę poz. 1c z zapisu: Fiol 1400 mg a 11,7 ml na zapis: Fiol 1400 mg a 11,7 ml, roztwór do
wstrzykiwań podskórnych;
3. Zmniejszenie ilości w poz. 1a z op. 20 na op. 10;
4. Zmniejszenie ilości w poz. 1b z op. 20 na op. 10;
5. Zmianę zapisu z Zamawiający wymaga dożylnego produktu leczniczego, który zgodnie z kartą
charakterystyki produktu leczniczego pozwala na inicjację terapii postacią podskórną ujętą
w poz. c na zapis: Lek stosowany w ramach programu lekowego B12 zgodnie ze schematem
i ChPL produktów leczniczych.
Pytanie 22
Dotyczy pakietu 34 Rituximab:
Czy w związku z powyższym (pytanie 4) Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie ilości leku z pozycji a i b
do pakietu 34 A? Od września refundowany jest nowy biopodobny odpowiednik Rituximabu i ceny rynkowe
obniżyły się tak więc przeniesienie ilości Rituximabu z pakietu 34 do 34 a w zakresie pozycji a i b byłoby z
korzyścią dla finansów publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu
34A poprzez:
1. Zwiększenie ilości w poz. 1 z op. 20 na op. 30 i z op. 20 na op. 30.
Pytanie 23
Dotyczy pakietu 44
Pytanie 1 – Prosimy o wydzielenie pozycji nr 8 (Cladribinum 10 mg/10 ml x 1 fiol), pozwoli to na złożenie oferty
korzystniejszej cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 24
Dotyczy pakietu 13A
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości w zadaniu 13 a na miligramy substancji czynnej i wyceny
leku w dawce150 mg w ilości 140 op. co zwiększy konkurencyjność cenową i umożliwi przystąpienie większej
liczby oferentów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 25
Dotyczy pakietu 46 poz. 10.4
Czy zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 46 poz. 10.4 na przeliczenie dawki irinotecan 500mg na irinotecan
300mg i wycenę odpowiednio 184 op. irinotecanu 300mg co zwiększy konkurencyjność cenową i umożliwi
przystąpienie większej liczby oferentów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26
Dotyczy pakietu 46 poz.1 i 11
Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 46 poz. 1 doxorubicynę w postaci roztworu do
wstrzykiwań i w pakiecie 11 carboplatynę w postaci roztworu do wstzykiwań zamiast koncetratu do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań.
Wskazania do stosowania Leczenie wspomagające: - w chorobach żył powierzchownych takich, jak: zapalenia
żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych; - w krwiakach podskórnych, stłuczeniach,
obrzękach.
Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 27
Do §3 ust. 18 wzoru umowy: Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej
Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §3 ust. 18, wnosimy o
udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający
umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów po zwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finanso wego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści,
wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświad czeniem nieskutecznym i nieprawdziwym. Ponadto, z uwagi na zastrzeżony zakaz wstrzymywania dostaw, w
związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego, prosimy o usunię cie z umowy odpowiednich postanowień §3 ust. 18.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.
Pytanie 28
Do §4 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie §4 ust. 9 wzoru umowy, który wg naszej opinii jest nie zgodny ze społeczno-gospodarczym celem udzielanego zamówienia publicznego. Powyższy zapis przenosi w
całości odpowiedzialność na wykonawcę za leki zakupione i niewykorzystane, refundowane przez NFZ, a
których to cena może ulec zmianie w wyniku decyzji Ministerstwa Zdrowia. Należy podkreślić, że wyko nawca nie ma wpływu na poziom zamówień, wykorzystanie produktów leczniczych przez Zamawiającego
jak również na decyzje refundacyjne Ministra Zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 29
Do §5 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie §5 ust. 9 wzoru umowy ponieważ Wykonawca zamówie nia publicznego nie zawsze może zagwarantować ciągłość dostaw, np. w przypadku wstrzymania czy wyco fania produktu z obrotu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 30
Do §5 ust. 13 oraz ust. 16 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści
art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 31
Do §8 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.:
"... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa po wszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 32
Do §9 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej zastrzeżo nej w §9 ust. 2 wzoru umowy, dotyczącej dostaw na CITO w taki sposób aby wynosiła ona 0,03% wartości
brutto dostawy nienależycie wykonanej za każdą godzinę zwłoki?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 33
Do §9 ust. 3, 4, 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z tytu łu odstąpienia od umowy zastrzeżonej w §9 ust. 3, 4, 5 wzoru umowy, w taki sposób aby wynosiła ona 5%
ale obliczane od wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI UMOWY?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 34
Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 17
W związku z brakiem przedmiotu zamówienia wymaganego w pakiecie nr 17 poz. 1 na liście leków refundo wanych (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 li stopada 2019 r.) czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 17 pozycji nr 1 – Abirateron 250
mg x 120 tabletek (EAN: 5909990896363) i zwiększenie liczby opakowań w pozycji nr 2 o liczbę opakowań
przypadających pierwotnie na wykreśloną pozycję nr 1?
Lek w dawce 500 mg dostępny jest w opakowaniu zawierającym 60 tabletek, co stanowi tę samą liczbę da wek dziennych w jednym opakowaniu (w przypadku dawki 250mg opakowanie zawiera 120 tabletek).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, po warunkiem odpowiedniego przeli czenia dawki 250 mg na 500 mg.
Pytanie 35
Dotyczy zapisów umowy
Proszę o potwierdzenie, że w razie wystąpienia takich okoliczności jak: utrata statusu refundacyjnego leku,
wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego
oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jed noczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/od powiednika nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świad czenia zgodnie z przepisami KC? Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiada nia przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000143626, NIP 522-26-65-719, kapitał zakładowy 25.050.000 złotych upoważniony na podstawie
koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest
obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza w związku z zapisami § 12 ust. 5 Projektu umowy stanowią cego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Pytanie 36
Dotyczy § 5 ust. 2 wzoru umowy – w zakresie dostaw „na Cito”. Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty
lecznicze w pakiecie nr 17 oraz 43 nie są lekami ratującymi życie tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie
wymagają dostaw z zastrzeżeniem „na cito” w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a ich podawanie od bywa się w trybie planowanym proszę o potwierdzenie, że zapisy § 5 ust. 2 w zakresie dostaw „na Cito” nie
będą miały zastosowania w stosunku do pakietu nr 17 oraz 43.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 37
Dotyczy § 8 ust. 1 wzoru umowy – reklamacje Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wymienić wadliwy to war na wolny od wad w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego. Zgodnie z pra wem cywilnym przed usunięciem wad wykonawca obowiązany jest do zbadania zasadności reklamacji. Wy konanie wszystkich czynności związanych z procesem reklamacji i dostarczenie wymienionego towaru w
ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego jest trudne do wykonania. W związku z p
wyższym czy Zamawiający zmieni zapisy wzoru umowy na możliwe do zrealizowania, zgodnie z zasadami
dobrej praktyki gospodarczej oraz prawa cywilnego wyznaczając termin rozpatrzenia reklamacji i dostarcze nia reklamowanego towaru na min. 3 dni dla pakietu nr 17 oraz 43?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:
I. Część B – Postanowienia szczegółowe, pkt. IX. Wymagania dotyczące wadium:
zmienia zapis:
1. Ustala się wadium w wysokości:
Pakiet 1 – 7 350,00 zł.
Pakiet 2 – 3 630,00 zł.
Pakiet 3 – 4 794,00 zł.
Pakiet 4 – 1 855,00 zł.

Pakiet 5 – 1 145,00 zł.
Pakiet 6 – 9 099,00 zł.
Pakiet 7 – 2 825,00 zł.
Pakiet 8 – 10 666,00 zł.
Pakiet 9 – 420,00 zł.
Pakiet 10 – 1 137,00 zł.
Pakiet 11 – 2 725,00 zł.
Pakiet 12 – 1 760,00 zł.
Pakiet 13 – 30 288,00 zł.
Pakiet 13A – 4 919,00 zł.
Pakiet 14 – 2 594,00 zł.
Pakiet 15 – 1 665,00 zł.
Pakiet 16 – 9 255,00 zł.
Pakiet 17 – 7 740,00 zł.
Pakiet 18 – 1 872,00 zł.
Pakiet 19 – 2 376,00 zł.
Pakiet 20 – 10 444,00 zł.
Pakiet 21 – 9 428,00 zł.
Pakiet 22 – 15 010,00 zł.
Pakiet 23 – 72,00 zł.
Pakiet 24 – 5 836,00 zł.
Pakiet 25 – 52,00 zł.
Pakiet 26 – 5 185,00 zł.
Pakiet 27 – 6 389,00 zł.
Pakiet 28 – 4 566,00 zł.
Pakiet 29 – 3 765,00 zł.
Pakiet 30 – 2 618,00 zł.
Pakiet 31 – 273,00 zł.
Pakiet 32 – 37 019,00 zł.
Pakiet 33 – 1 756,00 zł.
Pakiet 34 – 4 423,00 zł.
Pakiet 34A – 2 438,00 zł.
Pakiet 35 – 10 139,00 zł.
Pakiet 36 – 21 749,00 zł.
Pakiet 37 – 6 386,00 zł.
Pakiet 38 – 1 644,00 zł.
Pakiet 39 – 1 740,00 zł.
Pakiet 40 – 3 288,00 zł.
Pakiet 41 – 1 739,00 zł.
Pakiet 42 – 2 365,00 zł.
Pakiet 43 – 433,00 zł.
Pakiet 44 – 7 619,00 zł.
Pakiet 45 – 5 472,00 zł.
Pakiet 46 – 14 942,00 zł.
Pakiet 47 – 4 989,00 zł.
Pakiet 48 – 4 276,00 zł.
na zapis:
1.Ustala się wadium w wysokości:
Pakiet 1 – 7 350,00 zł.
Pakiet 2 – 3 630,00 zł.
Pakiet 3 – 4 794,00 zł.
Pakiet 4 – 1 855,00 zł.
Pakiet 5 – 1 145,00 zł.
Pakiet 6 – 9 099,00 zł.
Pakiet 7 – 2 825,00 zł.
Pakiet 8 – 10 666,00 zł.
Pakiet 9 – 420,00 zł.
Pakiet 10 – 1 137,00 zł.
Pakiet 11 – 2 725,00 zł.
Pakiet 12 – 1 760,00 zł.
Pakiet 13 – 30 288,00 zł.
Pakiet 13A – 4 919,00 zł.
Pakiet 14 – 2 594,00 zł.
Pakiet 15 – 1 665,00 zł.

Pakiet 16 – 9 255,00 zł.
Pakiet 17 – 7 740,00 zł.
Pakiet 18 – 1 872,00 zł.
Pakiet 19 – 2 376,00 zł.
Pakiet 20 – 10 444,00 zł.
Pakiet 21 – 9 428,00 zł.
Pakiet 22 – 15 010,00 zł.
Pakiet 23 – 72,00 zł.
Pakiet 24 – 5 836,00 zł.
Pakiet 25 – 52,00 zł.
Pakiet 26 – 5 185,00 zł.
Pakiet 27 – 6 389,00 zł.
Pakiet 28 – 4 566,00 zł.
Pakiet 29 – 3 765,00 zł.
Pakiet 30 – 2 618,00 zł.
Pakiet 31 – 273,00 zł.
Pakiet 32 – 37 019,00 zł.
Pakiet 33 – 1 756,00 zł.
Pakiet 34 – 3 204,00 zł.
Pakiet 34A – 3 657,00 zł.
Pakiet 35 – 10 139,00 zł.
Pakiet 36 – 21 749,00 zł.
Pakiet 37 – 6 386,00 zł.
Pakiet 38 – 1 644,00 zł.
Pakiet 39 – 1 740,00 zł.
Pakiet 40 – 3 288,00 zł.
Pakiet 41 – 1 739,00 zł.
Pakiet 42 – 2 365,00 zł.
Pakiet 43 – 433,00 zł.
Pakiet 44 – 7 619,00 zł.
Pakiet 45 – 5 472,00 zł.
Pakiet 46 – 14 942,00 zł.
Pakiet 47 – 4 989,00 zł.
Pakiet 48 – 4 276,00 zł.
Dokonane zmiany zostały ujęte w jednolitym tekście SIWZ po zmianach z dnia 06.12.2019 r.
II. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie:
1. Pakietu 13A poprzez wykreślenie zapisu: cyt. „Zamawiający wymaga by obie dawki były tego samego
producenta”;
2. Pakietu 34 poprzez:
a) wykreślenie w poz. 1b zapisu: cyt. „roztwór do wstrzykiwań podskórnych”;
b) zmianę poz. 1c z zapisu: Fiol 1400 mg a 11,7 ml na zapis: Fiol 1400 mg a 11,7 ml, roztwór do
wstrzykiwań podskórnych;
c) zmniejszenie ilości w poz. 1a z op. 20 na op. 10;
d) zmniejszenie ilości w poz. 1b z op. 20 na op. 10;
e) zmianę zapisu z Zamawiający wymaga dożylnego produktu leczniczego, który zgodnie z kartą
charakterystyki produktu leczniczego pozwala na inicjację terapii postacią podskórną ujętą
w poz. c na zapis: Lek stosowany w ramach programu lekowego B12 zgodnie ze schematem
i ChPL produktów leczniczych.
3. Pakietu 34A poprzez zwiększenie ilości w poz. 1 z op. 20 na op. 30 i z op. 20 na op. 30;
4. Pakietu 44 poprzez wykreślenie zapisu: „Poszczególne dawki tego samego leku postaci stosowanej do podania
iv,lub im,muszą być jednego producenta. W pozycji 7 c(fiol 50 mg) zamawiający wymaga by zaoferowany lek
posiadał refundację jak lek oryginalny zgodnie z wykazem MZ obowiązującym w dniu składania oferty”;
5. Pakietu 46 poprzez wykreślenie zapisu: „Dotyczy pozycji 5 Zamawiający wymaga by po rozcieńczeniu lek
zachowywał stabilność fizykochemiczną powyżej 24 godz.(zapis w chpl)”
Dokonane zmiany zostały ujęte w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy po zmianach z dnia 06.12.2019 r.
III. Zmienia Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie
1. § 3 ust. 14: zmienia zapis: „Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (nr rachunku)
…................................................, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.”
na zapis:
„Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (nr rachunku)
…................................................, w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że w/w rachunek bankowy został umieszczony na tzw.: „białej liście podatków
VAT”.

2.

§ 10 poprzez dodanie ust. 5 o następującym brzmieniu: „Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy za 1
– miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku zmiany stawki podatku VAT z 8% na 23%.”
Dokonane zmiany zostały ujęte w Załączniku nr 5 do SIWZ – Projekt umowy po zmianach z dnia 06.12.2019 r

