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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/6/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 antybiotyki pozycji nr 14, 
15 i utworzenie pakietu nr 1 A, tworząc odrębną kwotę wadium?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych  
w pakiecie nr 1 na poszczególne zadania. 
 
Pytanie nr 2: (Dot. SIWZ) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oferta zawierała tylko te formularze 
cenowe, na które Wykonawca składa ofertę? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby oferta zawierała tylko te formularze cenowe, na które 
Wykonawca składa ofertę. 
 
Pytanie nr 3: (Dot. SIWZ) Czy Zamawiający wyraża zgodę w pak. 21 na dopuszczenie Ferrii 
hydroxidum dextranum inj. 100mg/2ml x 5ml? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w pak. 21 Ferrii hydroxidum dextranum 
inj. 100mg/2ml x 5ml. 
 
Pytanie nr 4: (Dot. Umowy) Czy Zamawiający wyraża zgodę w par. 5 ust. 2 i 3 zmienić „ogólnej 
wartości zamówienia” na „wartości nie zrealizowanej części zamówienia”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 5: Czy w pakiecie nr 27, poz. 7, Zamawiający dopuści immunoglobuliny ludzkie, 
wysokooczyszczone (z zawartością gammaglobulin powyżej 98% - Kiovig lub Gammagrad) o dawce 
2,5g? 
Odpowiedź: W pakiecie nr 27, poz. 7, Zamawiający dopuszcza immunoglobuliny ludzkie, 
wysokooczyszczone (z zawartością gammaglobulin powyżej 98% - Kiovig lub Gammagrad) o dawce 
2,5g. 
 
Pytanie nr 6: Czy w pakiecie nr 27, poz. 8 Zamawiający dopuści immunoglobuliny ludzkie, 
wysokooczyszczone (z zawartością gammaglobulin powyżej 98% - Kiovig lub Gammagard) o dawce 5g? 
Odpowiedź: W pakiecie nr 27, poz. 8 Zamawiający dopuszcza immunoglobuliny ludzkie, 
wysokooczyszczone (z zawartością gammaglobulin powyżej 98% - Kiovig lub Gammagard) o dawce 5g. 
 
Pytanie nr 7: Jeżeli odp. na pyt. 5 i/lub pyt. 6 będzie twierdząca, czy w pakiecie nr 27, poz. 7 i 8 
Zamawiający nakaże zachować ilości wskazane w kolumnie 3 (odpowiednio 10 i 60), czy ilości gram 
immunoglobulin ( z przeliczenia odpowiednio 30g i 360g)? 
Odpowiedź: W związku z twierdzącą odpowiedzią na pyt. 5 i 6 Zamawiający prosi o odpowiednie 
przeliczenie ilości gram. 
 

 
Z poważaniem 
 

       Dyrektor
       Leszek Bonna 
 
 
 
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-4/6/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dot. SIWZ pkt VI poz.5 oraz projektu umowy § 1 pkt 4. Zwracamy się  
z prośbą o dopisanie na końcu zdania kończącego się: „…nie później niż 14 dni przed 
proponowaną datą zmiany cen” zdania: „z wyłączeniem zmian wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz wysokości 
podatku VAT) od dnia obowiązywania”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w § 1 pkt 4 projektu 
umowy. Przez cenę należy rozumieć zgodnie z art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach. 
Podwyższenie ceny (w znaczeniu określonym w ustawie o cenach) o kwotę wzrostu  
(np. podatku VAT lub ceny urzędowej), wymaga zmiany umowy przez czynność prawną obu 
stron, w każdym razie taki zapis jest w interesie Zamawiającego; nie można wykluczyć, że  
w przypadku wzrostu ceny na skutek zmian cen urzędowych Zamawiający nie będzie 
zainteresowany realizacją zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na to, ażeby 
"przerzucać" na niego w sposób automatyczny skutki wprowadzenia zmian wysokości 
podatków lub cen. 
 
Pytanie nr 2: Dot. projektu umowy § 1 pkt 4. Ponieważ zmiany cen urzędowych i podatku 
VAT wchodzą automatycznie w dniu ogłoszenia odpowiednich aktów prawnych, nie ma 
potrzeby podpisywania aneksu do umowy. Prosimy o zmianę zapisu w § 1 pkt 4: „Cena 
jednostkowa będzie mogła ulec zmianie jedynie na skutek zmiany cen urzędowych lub 
zmiany stawek podatku VAT dla przedmiotu zamówienia. Zmiana będzie obowiązywała od 
dnia wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w § 1 pkt 4 projektu 
umowy. Patrz odpowiedź na pytanie 1. 
 
Pytanie nr 3: Dot. projektu umowy § 4 pkt 2. 90-dniowy termin płatności jest sprzeczny  
z art. 14 ustawy z dn. 26.11.1998 r. o finansach publicznych. Terminem obowiązującym jest 
30 dni od dnia otrzymania towaru i faktury. W związku z tym wnosimy o zmianę treści  
§ 4 pkt 2 na: „Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1 nastąpi po otrzymaniu przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury w formie przelewu bankowego na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
towaru i faktury”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. Nie 
istnieje zakaz umownego ustalania dłuższego niż 30-dniowy terminu płatności w żadnym  
z obowiązujących przepisów, wręcz przeciwnie, art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dopuszcza ustalanie przez strony  
w zawieranych umowach terminu płatności dłuższego niż 30-dniowy. Ustalając dłuższy niż 
30 dni termin płatności zamawiający musi założyć obowiązek zapłaty odsetek ustawowych 
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począwszy od 31 dnia do 90 dnia (w tym przypadku) – na żądanie wykonawcy. Takie 
rozwiązanie jest dla zamawiającego jedynym możliwym do przyjęcia, zważywszy na jego stan 
finansowy i przy uwzględnieniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należy bowiem 
zauważyć, że pomimo, iż kontrahent nabywa prawo do żądania odsetek po upływie 30 dni od 
daty spełnienia świadczenia niepieniężnego, to ustalony w umowie 90-dniowy termin 
płatności należności głównej jest terminem obowiązującym między stronami. Oznacza to, że 
kontrahent nabywając roszczenie o zapłatę odsetek nie nabywa jednocześnie roszczenia  
o zapłatę ceny za towar. W tym zakresie jego roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem 
90 dni od daty wykonania swego zobowiązania. 
Taki przyjęty system rozliczeń za zakupiony towar przedstawia dla zamawiającego 
najkorzystniejszy bilans ceny – zważywszy na dotychczasowe zobowiązania, brak możliwości 
pozyskania kredytu oraz realne warunki w jakich funkcjonuje zamawiający. 
Ponadto Zamawiający wskazuje, ze Pytający powołuje się na nieaktualny akt prawny. 
Obowiązująca ustawa o finansach publicznych to ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). 
 
 Pytanie nr 4: Dot. projektu umowy § 5 pkt 1. Kara umowna w wysokości 0,5% za każdy 
dzień oznacza kary w wysokości 182% w skali roku, co przy odsetkach ustawowych 13,5%  
w skali roku jest rażąco wygórowaną karą umowną niezgodną z przepisami KC. W takiej 
sytuacji wnioskujemy o zmianę wysokości kar umownych z 0,5% na powszechnie stosowaną 
0,1% wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. 
Celem wprowadzenia zapisu o karach umownych i przyjęciu jej wysokości na poziomie 0,5% 
nie jest pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych; Zamawiający traktuje zapis 
o karach jako środek dyscyplinujący oraz sankcjonowania niewykonania kontraktów; 
zważyć bowiem należy, że zwłoka w dostawie może spowodować daleko idące niekorzystne 
skutki dla Szpitala, w tym i finansowe.  
 
Pytanie nr 5: Dot. projektu umowy § 5 pkt 2. W związku z tym, że zamówienie którego 
dotyczy przedmiotowa umowa będzie realizowane sukcesywnie, w świetle art. 484 § 2 
Kodeksu Cywilnego proponujemy zamianę zapisu dotyczącego wysokości kary umownej na: 
„…w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. 
Celem wprowadzenia zapisu jest prawidłowa realizacja dostaw przez cały okres trwania 
umowy. Proponowany przez Wykonawcę zapis nie stanowi zdaniem Zamawiającego 
dostatecznego środka dyscyplinującego, zwłaszcza w końcowym okresie trwania umowy. 
 
Pytanie nr 6: Dot. projektu umowy. Prosimy uzupełnienie umowy o punkt: „W przypadku 
braku z jakichkolwiek przyczyn leków stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgodą Zamawiającego 
ich pełny odpowiednik lub umożliwi zakup niezrealizowanej dostawy u innego wskazanego 
przez Wykonawcę podmiotu zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy cen 
wynikającej z takiego zakupu”. 
Zapis taki gwarantuje i umożliwia Zamawiającemu w przypadku wycofania lub braku 
przedmiotu zamówienia zakup leków u innego dostawcy po cenach wynikających z umowy, 
bądź zbliżonych, co jest zapisem korzystnym dla obu stron. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy punktu w treści 
zaproponowanej przez Wykonawcę. Zamawiający uzupełnia projekt umowy w § 2 o punkt 6 
w następującym brzmieniu: „W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 
Wykonawcy (zwłaszcza: wycofania z obrotu, wstrzymania produkcji itp.) dostawa leków 
stanowiących przedmiot zamówienia nie może być zrealizowana, Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Dostawa leku zamiennego stanowiącego pełny 
odpowiednik leku stanowiącego podstawę zamówienia wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem nie przyjęcia dostawy”. 
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Pytanie nr 6: Dot. formularza cenowego. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób przeliczyć 
ilości opakowań, jeśli ilość (np. tabl., kaps.) w opakowaniu handlowym jest inna, niż podana 
w formularzu cenowym? 
 
Odpowiedź: Przeliczenia ilości opakowań należy dokonać zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 
 
Pytanie nr 7: Dot. pakietu 7E. Czy Zamawiający w pakiecie 7E miał na myśli preparat 6% 
hydroksyetyloskrobii 130/0.4, który można stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością 
wątroby oraz nie zaburza prób krzyżowych krwi? 
 
Odpowiedź: Tak. 

 
Jednocześnie zamawiający informuje, że ustalił sposób porozumiewania się  

z Wykonawcami przy pomocy faksu (rozdz. VII pkt 1 SIWZ) zgodnie z art. 27 ust. 1 
Pzp. W związku z powyższym nie udziela odpowiedzi na pytania listownie (o co wnosił 
Wykonawca zadający pytania 1-6) tylko przekazuje je faksem i zamieszcza na stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl  
 
 
 
 

Z poważaniem 
         
 

Dyrektor 
 

Leszek Bonna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-5/6/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7A pozycje nr 4, 5  
i 18 płynów infuzyjnych w opakowaniach typu „butelka szklana”? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2: Ze względu na obecność na rynku preparatów aminokwasów o różnej 
procentowości, stosowanych w niewydolności wątroby oraz w chorobach nerek, prosimy  
o uściślenie (pakiet nr 8A pozycje 2a i 2b) – ile i jakich aminokwasów wymaga Zamawiający? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 8 poz. 2a aminokwasów 
specjalistycznych od 6%-8%, natomiast w poz. 2b aminokwasów specjalistycznych od  
6%-10%. Ilości pozostają bez zmian zgodnie ze specyfikacją. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
         
 

Dyrektor 
 

Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-7/6/09     zamówienia publicznego 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: 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: Zamawiający dopuszcza zmianę: 

a) w ilości sztuk tabletek w jednym opakowaniu +/- 35%. Przy przeliczeniu podać ilość opakowań 
zaokrągloną w górę. 

b) w ilości kilogramów/gramów – przeliczone wg zasad matematycznych. 
Zamawiający nie dopuszcza zamiany w ilości ampułek w opakowaniach. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – 
 tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki i odwrotnie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci farmaceutycznej jaką są tabletki na 
tabletki powlekane, jeżeli miejsce uwalniania substancji czynnej jest takie samo. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę tabletek na kapsułki czy drażetki, a także fiolek na 
ampułki. 
Możliwa jest zamiana drażetek lub kapsułek na tabletki. 
 
Pytanie nr 3: Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 
różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na 
ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 
Odpowiedź: Wycena leku powinna być zgodna z odpowiedzią udzieloną w pyt. nr 2. 
 
Pytanie nr 4: Czy w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 
164, poz. 1163,  nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560, 
oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058), w której art. 144 ust. 1 otrzymał nowe, bardzo restrykcyjne 
brzmienie, Zamawiający zechciałby dodać w projekcie umowy, załączonym do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zapis w poniższym brzmieniu?: 

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie  
w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena 

netto pozostanie bez zmian; 
b) zmian cen urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego 

Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia  
i obniżenia cen jak również dodania nowych a także skreślenia leków  
z wykazu leków objętych cenami urzędowymi; 

c) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; 
d) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów  leków, na podstawie 

dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura); 
e) zmian kursu waluty powyżej 5%, w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą 

NBP; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
Patrz odpowiedzi DZAP-380-4/6/09 z dnia 11 lutego 2009 r. – strona internetowa Zamawiającego 
www.szpital.chojnice.pl 
 

2. Zmiany wymienione w ppkt 1), 2) i 3) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia 
obowiązywania odpowiednich przepisów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
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3. Zmiany wymienione w ppkt  4) i 5) mogą być dokonane na wniosek wykonawcy,  
w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 

4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, 
strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową. 
Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie może odbywać się na zasadach określonych  
w punkcie 3. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy podtrzymując 
jednocześnie odpowiedzi z dnia 11 lutego 2009 r. DZAP-380-4/6/09. – strona internetowa 
Zamawiającego www.szpital.chojnice.pl 
 

5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku 
zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy 
 

6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych 
umową dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy 
 
Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 10% na 5% wartości niezrealizowanej umowy ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku, 
gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 4 projektu 
umowy z 0,5% na 0,2% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
 

 
 

 
Z poważaniem 
 

       
       Dyrektor 
 
       Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-8/6/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Czy w pakiecie 2 Zamawiający dopuszcza Vinorelbine o wskazaniach ograniczonych 
tylko do monoterapii zaawansowanego raka piersi, bez możliwości leczenia pacjentek wymagających 
stosowania polichemioterapii (np.z 5FU) ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 2 Vinorelbine o wskazaniach ograniczonych tylko 
do monoterapii zaawansowanego raka piersi, bez możliwości leczenia pacjentek wymagających 
stosowania polichemioterapii (np.z 5FU). 
 
Pytanie nr 2: Czy w pakiecie 2  Zamawiający dopuszcza Vinorelbine mającą zastosowanie tylko do 
leczenia paliatywnego (stopień IIIB i IV) pacjentów z rakiem płuc, stosowaną tylko w polichemioterapii 
z cisplatyną (bez możliwości leczenia pacjentów w monoterapii oraz pacjentów w stopniach I, IIA, IIB  
i IIIA)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie 2 Vinorelbine mającą zastosowanie tylko do 
leczenia paliatywnego (stopień IIIB i IV) pacjentów z rakiem płuc, stosowaną tylko w polichemioterapii 
z cisplatyną (bez możliwości leczenia pacjentów w monoterapii oraz pacjentów w stopniach I, IIA, IIB  
i IIIA). 
 
Pytanie nr 3: Czy z uwagi na możliwość stosowania leczenia winorelbiną doustną w kolejnym podaniu 
dla pacjenta leczonego pierwotnie winorelbiną dożylną szpital widzi potrzebę stosowania preparatu 
winorelbiny dożylnej i doustnej od tego samego producenta? 
Odpowiedź: Z uwagi na możliwość stosowania leczenia winorelbiną doustną w kolejnym podaniu dla 
pacjenta leczonego pierwotnie winorelbiną dożylną Zamawiający widzi potrzebę stosowania preparatu 
winorelbiny dożylnej i doustnej od tego samego producenta. 
 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 56 miał na myśli preparat Atrovent N aerozol 
0,02 mg w dawce x 10 ml = 200 dawek, a nie 15 ml, gdyż zastąpiono go pojemnością 10ml. 
Odpowiedź: W pakiecie 11 pozycji 56 Zamawiający ma na myśli preparat Atrovent N aerozol 0,02 mg 
w dawce x 10 ml = 200 dawek. 
 
Pytanie nr 5: Prosimy, ze względu na ich brak, o podanie zapotrzebowanych ilości zamawianych 
preparatów w pakiecie 11 pozycji 101 i 102? 
Odpowiedź: Ilość preparatów w pakiecie 11: 
Pozycji 101- ilość 0 
Pozycji 102- ilość 0. 
 
Pytanie nr 6: W pakiecie 11, pozycji 401 zapotrzebowana jest Polodina – R płyn 10% 250 ml, niestety 
nie ma tej wielkości opakowania, proszę o sprecyzowanie, o jaką pojemność Zamawiającemu chodzi? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny preparatu z innej firmy np. Povidone – iodine 10% płyn 
250ml. 
 
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przez wykonawcę w pakiecie 11 poz. 432 
rumianek zamiast torebek 1,8 g? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rumianku w saszetkach. 
 
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 533 miał na myśli vitaminum PP 0,05g x 20 tabl.? 
Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 11 poz. 533 ma na myśli vitaminum PP 0,05g x 20 tabl. 
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Pytanie nr 9: Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z Pakietu 27 pozycje 1 i 2 i utworzyć pakiet 27a, 
oraz pozycje 3 i 4 i utworzyć pakiet 27b? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 27 pozycji 1 i 2 i utworzenie 
pakietu 27a, oraz pozycji 3 i 4 i utworzenie pakietu 27b. 
 
Pytanie nr 10: Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę substancji Luminalum zamiast Luminalum 
Natrium ze względu na jego brak dopuszczenia do obrotu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę substancji Luminalum zamiast Luminalum 
Atrium. 
 
Pytanie nr 11: Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę w pakiecie 11 pozycji 361 Novoseven 1 mg 
(50Kj.m) inj. 1 fiol.(liof) + rop. w ilości 3 szt, ze względu na zakończoną dystrybucję Novoseven 1,2 mg 
(60Kj.m) inj. 1 fiol.(liof) + rop.? 
Odpowiedź: Zamawiający zgada się na wycenę w pakiecie 11 pozycji 361 Novoseven 1 mg (50Kj.m) inj. 
1 fiol.(liof) + rop. w ilości 3 szt, ze względu na zakończoną dystrybucję Novoseven 1,2 mg (60Kj.m) inj. 
1 fiol.(liof) + rop. 
 
Pytanie nr 12: Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób należy wyliczyć wartość brutto oferty: czy 
wartość brutto należy wyliczyć mnożąc cenę brutto przez ilość jednostek, czy do wartości netto dodając 
VAT? 
Odpowiedź: Wartość brutto oferty należy liczyć: Wartość netto + VAT. 
 
Pytanie nr 13: Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zmawiającego, 
a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę: 

a) w ilości sztuk tabletek w jednym opakowaniu +/- 35%. Przy przeliczeniu podać ilość opakowań 
zaokrągloną w górę. 

b) w ilości kilogramów/gramów – przeliczone wg zasad matematycznych. 
Zamawiający nie dopuszcza zamiany w ilości ampułek w opakowaniach. 
 
Pytanie nr 14: 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 (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy 
ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: Przy przeliczeniu należy podać ilość opakowań zaokrągloną w górę. 
 
Pytanie nr 15: Czy w przypadku jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub 
jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go 
zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie 
wyceniać go wcale? 
Odpowiedź: W przypadku, gdy żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest 
tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 
 
Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie  
z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku 
opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie to czy 
Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg netto i brutto z dokładnością do 
4 miejsc po przecinku? 
Uzasadnienie: 
 Pragniemy zauważyć, że ceną w rozumieniu ustawy Pzp, jest zgodnie z definicją ustawową 
zawsze kwota brutto. Niezwykle istotna jest także okoliczność  polegająca na braku jakichkolwiek 
wpływu na zobowiązania stron wynikające z przyszłej umowy o zamówienie publiczne podania ceny 
jednostkowej brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku oczywistym bowiem pozostaje fakt, że 
Zamawiający nie będzie zamawiał pojedynczych mg, a będzie zamawiał leki w opakowaniach 
zbiorczych, których cena nigdy nie będzie wyrażona w tysięcznych częściach złotego. Cena każdego  
z opakowań będzie zawsze iloczynem ilości mg przypadających na jedno opakowanie i ceny 1 mg,  
a więc nigdy nie będzie wyrażona z dokładnością do tysięcznych części złotego. Ponadto tylko wartość 
brutto może stanowić przedmiot oceny ofert. 
 Do takiej interpretacji skłania również Urząd Zamówień Publicznych , na którego portalu 
możemy przeczytać: 
 „Ustawa o zamówieniach publicznych nie definiuje pojęcia ceny oferty, dlatego też należy 
posiłkowo stosować definicję zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.o cenach (Dz. 
U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) Przepis ten stanowi, że ceną jest wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest  obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie 
uwzględnia się podatek od  towarów i usług oraz  podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż  towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym. Natomiast w art. 31 ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Z 1997 r. Nr 140, poz. 



  

938 ze zm.) określone zostało, iż znakami pieniężnymi Rzeczpospolitej Polskiej są banknoty i monety 
opiewające na złote i grosze. W ustawie z dna a 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Z 1994 r. 
Nr 84, poz. 386 ze zm.) ustawodawca określa, iż nowa jednostka pieniężna o nazwie złoty dzieli się na 
100 groszy (art. 1 ust.2). Tym samym w polskim systemie płatniczym nie na tysięcznych części złotego. 
Jeżeli więc po doliczeniu do ceny netto odpowiedniej stawki podatku otrzymania kwota zawiera 
tysięczne części złotego kwoty wykazane w fakturach zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 
końcówki, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza ( § 5 ust. 35 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym  
w wskazuje Dz. u. Z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) Nie jest bowiem  dopuszczalne, aby rozliczenia 
pomiędzy stronami umowy dokonywane były w jednostkach pieniężnych niemożliwych do 
wyegzekwowania, z powodu braku w polskim systemie monetarnym odpowiednich nominałów (...) 
Szczególną sytuacją, w której rozważać można dopuszczalność składania ofert z cenami określonymi  
w tysięcznych częściach złotego jest przypadek, w których zamawiający dla lepszego (bardziej 
dokładnego) opisania przedmiotu zamówienia przedstawia oferentom formularz stanowiący podstawę 
kalkulacji ceny oferty. Na formularzu tym oferenci dokonują obliczenia ceny oferty na podstawie 
różnorodnych składników (materiały użyte  do wykonania zamówienia, robocizna, sprzęt). Umowa 
zawarta z danym wykonawcą lub dostawcą  zawierać będzie natomiast jedynie cenę końcową(wynik 
kalkulacji), ustaloną zgodnie z polskim systemem płatniczym. Wówczas wydaje się dopuszczalne 
stosowanie w formularzu składników cenotwórczych określonych w tysięcznych częściach złotego o ile 
cena ostateczna (końcowa, wynik kalkulacji) płacona przez zamawiającego  określona zostanie  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się bowiem, iż wskazane w formularzu ceny 
jednostkowe mają jedynie znaczenie kalkulacyjne. Są więc mnożnikiem, który służyć ma do 
odpowiedniego obliczenia wynagrodzenia za wykonaną usług, dostawę czy robotę budowlaną. Podobny 
pogląd prezentuje orzecznictwo Zespołu Arbitrów w wyroku z dnia 3 kwietnia 2003 r. (Sygn. Akt. 
UZP/ZO/0-356/03).” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę w pozycjach gdzie  
w SIWZ występują sztuki lub mg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

       
       Dyrektor 
 
       Leszek Bonna 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-9/6/09     zamówienia publicznego 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: W nawiązaniu do ww. postępowania przetargowego niniejszym zwracamy się do 
Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji nr 18, 43, 50 i utworzenie odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 17 pozycji 18, 43, 50 i utworzenie 
z nich odrębnego pakietu. 
 
Pytanie nr 2: W nawiązaniu do ww. postępowania przetargowego niniejszym zwracamy się do 
Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji nr 500, 501, 542, 543, 544 i utworzenie odrębnego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  na wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji nr 500, 501, 542,  
543, 544 i utworzenie odrębnego pakietu. 
 
Pytanie nr 3: W nawiązaniu do ww. postępowania przetargowego niniejszym zwracamy się do 
Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 19. Prosimy o doprecyzowanie opisu pozycji  
nr 1, ponieważ obie dawki nie są porównywalne. Jednocześnie składamy zapytanie czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaproponowanie Renitydyny inj w dawce 25mg/ml 5 amp a 2ml? 
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli: 
50mg w 2ml lub (25mg/ml) 
50mg w 5ml (10mg/ml). 
 
Pytanie nr 4: Do pakietu 1 – Antybiotyki pozycja 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki kolagenowej z gentamycyną w rozmiarze 
5x4x0,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie gąbki kolagenowej z gentamycyną  
w rozmiarze 5x4x0,5cm. 
 
Pytanie nr 5: Do pakietu 1 – Antybiotyki pozycja 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki kolagenowej z gentamycyną w rozmiarze 
10x8x0,5cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie gąbki kolagenowej z gentamycyną  
w rozmiarze 10x8x0,5cm. 

 
 

 
Z poważaniem 
 

       
       Dyrektor 
 
       Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
A.T.R. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-10/6/09    zamówienia publicznego 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Zwracamy się z zapytaniem, czy w pakiecie 12 chodzi o Sevoflurane do 
parowników będących na wyposażeniu szpitala? 
Jeśli Sevoflurane nie będzie pasować do parowników, nie będzie możliwe ich napełnienie 
preparatem. 
Odpowiedź: W pakiecie 12 Zamawiający ma na myśli Sevoflurane do parowników będących 
na wyposażeniu szpitala. W przypadku gdy zaoferowany preparat nie będzie kompatybilny  
z posiadanymi przez Zamawiającego parownikami Wykonawca zobowiązany jest do 
wyposażenia szpital w odpowiednie parowniki. 
 
Pytanie nr 2: § 1 ust. 5a) – Proszę o przywołanie aktualnego Dziennika Ustaw PF tj. Dz. U.  
z 2008 r. Nr 45 poz. 271. 
Odpowiedź:  Zamawiający powołał Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381 z poźn. zm. Według 
Zamawiającego w/w odwołanie nie jest błędne, ponieważ odnosi się do tego samego aktu 
prawnego. 
 
Pytanie nr 3: § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
„dni” na zwrot „dni roboczych”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „dni” na zwrot „dni roboczych”. 
 
Pytanie nr 4: § 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 6-go w brzmieniu: „Na 
wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty. 
Wykonawca uprawniony będzie do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych 
dostaw leków do dnia zapłaty całości zaległych należności”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 5: § 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu o zwrot, iż „Zgody 
takiej nie można bezpodstawnie odmówić”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 6: § 4 ust. 2 – Czy wykonawca wyrazi zgodę na zmianę zwrotu „po otrzymaniu 
przez Zamawiającego” na „po wystawieniu przez Wykonawcę”? 
Odpowiedź: Pytanie jest niezrozumiałe dla Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 7: § 5 ust. 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 
2% wartości netto niewykonanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 8: § 4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „Na wypadek 
opóźnienia w zapłacie ceny zakupu ponad…….licząc od terminu zapłaty, Wykonawca 
uprawniony będzie do powstrzymania się od spełnienia obowiązku kolejnych dostaw leków 
do dnia zapłaty całości zaległych należności”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
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Pytanie nr 9: Pakiet 16, poz 26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku 
Sotalol 80 mg w opakowaniu zawierającym 30 tabl? Jeśli tak, czy ilość opakowań należy 
przeliczyć z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań w górę? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku Sotalol 80 mg w opakowaniu 
zawierającym 30 tabl. Ilość należy przeliczyć do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie nr 10: Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie : 
a.poz. 6,11,181,344,397,404,452,477,478,479,484,511,536,539 z pakietu nr 11 ( leki te nie 

są już produkowane  )? 
b. poz. 21 z pakietu nr 16 ( wycofany z produkcji )? 
c. poz. 93 z pakietu nr 11 ( brak harmonizacji )? 
d. poz. 187,403,518 z pakietu nr 11 ( brak produkcji )? 
e. poz. 313 z pakietu nr 11 ( lek dostępny tylko na import docelowy )? 
Odpowiedź:  

a. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. W przypadku gdy żądany 
przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak 
produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

b. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. W przypadku gdy żądany 
przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak 
produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

c. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. W przypadku gdy żądany 
przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak 
produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

d. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. W przypadku gdy żądany 
przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak 
produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku. 

e. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Lek dopuszczony do obrotu 
na terenie RP wg Urzędowego Wykazu leków, nr pozw. 3583. 

 
Pytanie nr 11: Proszę o doprecyzowanie poniższych pozycji: 
a. poz. 1 i 2 w pakiecie nr 5 ( czy chodzi o postać „ampułko-strzykawkę”, czy może o „fiolki”)? 
b. poz. 62 w pakiecie nr 11 ( czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opakowania 670g  
w ilości 100 opakowań )? 
c. poz. 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212 i 213 w pakiecie nr 11 ( o jaką ilość chodzi )? 
d. poz. 218 w pakiecie nr 11 ( gopten 0,5 konfekcjonowany jest x 28 kaps., czy należy 
wycenić 3 opakowania x 28 kaps. )? 
e. poz. 224 w pakiecie nr 11 ( Halidor konfekcjonowany jest x 60 tbl., czy należy wycenić  
2 opakowania x 60 tbl. )? 
f. poz. 277, 290, 490 w pakiecie nr 11 ( czy chodzi o postać „krem”, czy może „maść” )? 
g. poz. 306 i 307 w pakiecie nr 11 ( czy chodzi o lek o nazwie Maxitrol )? 
h. poz. 429 w pakiecie nr 11 ( Requip konfekcjonowany jest x 210 tbl., czy należy wycenić  
2 opakowania x 210 tbl. )? 
i. poz. 540 w pakiecie nr 11 ( Xylometazolin w tubie nie jest już produkowany, czy należy 
wycenić opakowanie „butelka” po 10 gram )? 
j. poz. 21, 22, 23 w pakiecie nr 16 ( czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Ramiprilu  
w postaci kapsułek )? 
k. poz. 5 w pakiecie nr 17 ( o jaki lek chodzi )? 
Odpowiedź: 

a. W pakiecie nr 5 poz. 1 i 2 Zamawiający miał na myśli ampułko-strzykawkę. 
b. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania 670g w ilości 100 opakowań. 
c. Zamawiający zachowuje ilości podane w SIWZ. 
d. W pakiecie nr 11 poz. 218 należy wycenić 3 opakowania x 28 kaps. 
e. W pakiecie nr 11 poz. 224 należy wycenić 2 opakowania x 60 tbl. 
f. W pakiecie nr 11 poz. 277, 290, 490 Zamawiający miał na myśli „maść”. 
g. W pakiecie nr 11 poz. 306 i 307 Zamawiający miał na myśli lek o nazwie Maxitrol. 
h. Wg urzędowego Wykazu Leków lek produkowany jest w opakowaniach (x 21 tabl.). 
i. W pakiecie nr 11 poz. 540 należy wycenić opakowanie „butelka” po 10 gram. 



  

j. Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę Ramiprilu w postaci kapsułek. Patrz 
DZAP-380-7/6/09 (Pytanie nr 2) z dnia 18.02.2009 r. 

k. W pakiecie nr 17 poz. 5 Zamawiający miał na myśli: Arixtra 2,5mg/0,5ml roztwór do 
wstrzykiwań. 

 
Pytanie nr 12: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 27 –nw. Pozycji: 
- Albymina ludzka 5% stos. dożyl. inj. 5%x100ml (ilość 10) 
- Albymina ludzka 5% stos. dożyl. inj. 5%x50ml (ilość 10) 
- Immunoglobulina ludzka 0,5g (ilość 10) 
- Immunoglobulina ludzka 1g (ilość 15) 
Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na przedstawienie korzystniejszej oferty cenowej i umożliwi 
przystąpienie do tego asortymentu większej liczbie oferentów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 27 powyższych 
pozycji. 
 
Pytanie nr 13: Czy w pakiecie nr 11, poz 368 omeprazol lub pantoprazol, Zamawiający 
dopuszcza wycenę inhibitora pompy protonowej, który nie posiada wśród zarejestrowanych, 
wskazań do stosowania: 
- w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka  
i dwunastnicy oraz 
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko 
zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona)? 
Odpowiedź: W pakiecie nr 11, poz 368 omeprazol lub pantoprazol, Zamawiający  nie 
dopuszcza wyceny inhibitora pompy protonowej, który nie posiada wśród zarejestrowanych, 
wskazań do stosowania: 
- w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka  
i dwunastnicy oraz 
- w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach, gdy istnieje ryzyko 
zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego (zespół Mendelsona). 
 
Pytanie nr 14: Czy w pak. 11, poz 350 – Nifuroksazyd 0,1x24tb. – Zamawiający wyraża 
zgodę na wycenę nifuroxazydu 200mg x 12 kaps.? 
Uzasadnienie: 
Nifuroxazyd 200mg jest dostosowany do zarejestrowanego dawkowania tej substancji 
czynnej tzn.: 4x1 kaps. 200mg dziennie u dorosłych (dotychczas 4x2 tabl. – 100mg) i 3x1 
kaps. 200mg dziennie u dzieci powyżej 6 roku życia (dotychczas 3x2 tabl – 100mg), przez co 
uproszczone jest dawkowanie tego leku oraz zmniejszona ilość tabletek /kapsułek 
przyjmowanych przez pacjenta. 
Opakowanie nifuroxazydu 200mg x 12 jest równoważne opakowaniu 100mg x 24, w związku 
z tym nie ma konieczności zmiany ilości opakowań podanych w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę nifuroxazydu 200mg x 12 kaps. 
 
Pytanie nr 15: 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 0 czy podawać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku. 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania DZAP-380-8/6/09 z dnia 19.02.2009 r. (Pytanie nr 
14). 
 
Zamawiający w związku z art. 38 ust. 4 informuje o dokonaniu zmiany w zakresie 
Pakietu nr 9 poz. 8. Poprawny zapis pozycji nr 8: 
Dieta bogatoresztkowa, normokaloryczna (1 kcal/ml), do leczenia żywieniowego drogą 
przewodu pokarmowego. 

 
Z poważaniem 
 

       Dyrektor
Leszek Bonna 

 
 
A.T.R. 
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Chojnice, 3 marca 2009 r. 
 
       

Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

M/znak: DZAP-380-12/6/09   zamówienia publicznego  

 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 

 

 

 Zamawiający informuje, iż w związku z wniesieniem protestu w dniu 03.03.2009 r. 

termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do 

dnia 09.03.2009 r. odpowiednio do godz. 11:00 i 12:00. 

 O czynnościach podjętych w wyniku rozstrzygnięcia protestu Zamawiający 

poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści odpowiednią 

informacje na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

 

 

 

 
 

Z poważaniem 
 

        Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych  

        Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.T.R. 
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       Chojnice, dnia 4 marca 2009 r. 

 

       Wykonawcy, którzy złożyli 

       oferty w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-14/06/09   zamówienia publicznego 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety . 

 

 W związku z uwzględnieniem protestu dotyczącego zmian wprowadzonych do SIWZ  

w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawców w zakresie Pakietu nr 11 poz. 368, 

Zamawiający informuje, że zgodnie z regulacją art. 183 ust 5 i 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zwanej dalej Pzp), anuluje odpowiedź udzieloną dnia 27.02.2009 r. na pytanie 

13 dot. Pakietu 11 poz. 368.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje o powtórzeniu czynności udzielenia 

wyjaśnienia na pytanie Wykonawcy złożone dnia 26.02.2009r.: 

Pytanie: Czy w Pakiecie nr 11 poz. 368 omeprazol lub pantoprazol, Zamawiający 

dopuszcza wycenę inhibitora pompy protonowej, który nie posiada wśród zarejestrowanych, 

wskazań do stosowania: 

– w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka  

i dwunastnicy oraz 

– w profilaktyce zarzucania kwaśnej treści żołądka w przypadkach , gdy istnieje ryzyko 

zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas znieczulenia ogólnego )zespół Mendelsona)? 

 Odpowiedź: Tak. 

 



  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu 

został przesunięty do dnia 9 marca 2009 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi  

9 marca 2009 r. o godzinie 12:00. 

 

 

 

 

      Z poważaniem 

 

Dyrektor 

Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania i czytelności niniejszego pisma 
pod nr faksu: 052 3956505. 

 

 

 

 

 

 

 

A.W. 


