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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/09/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta i darbepoetyny 
alfa. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który posiada 
zezwolenie GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego? 
Art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje,  że o udzielenie zamówienia 
publicznego może ubiegać się Wykonawca, który m.in. posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. Informujemy, że Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia w ramach 
uprawnień przyznanych przez GIF w zezwoleniu na prowadzenie składu konsygnacyjnego  
w zakresie obrotu produktami leczniczymi. 
Ustawa Prawo farmaceutyczne, Dz. U. nr 53 z 2004 r., poz.533, art.72 nr 1 i 2. 
Art.72 

1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, w tym również przywożonymi z zagranicy  
i wywożonymi za granicę, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić wyłącznie 
hurtownie farmaceutyczne, składy celne i konsygnacyjne produktów leczniczych. 

2. Do składów celnych i konsygnacyjnych produktów leczniczych stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące hurtowni farmaceutycznej. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który posiada zezwolenie 
GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego. 
 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie Załącznika nr 2 do SIWZ, poprzez 
wykreślenie z tabeli informacji o numerze katalogowym produktu? 
 
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca nie stosuje numerów katalogowych produktów w tabeli  
w miejscu z informacją o numerze katalogowym należy wpisać „brak”. 
 

 
 

 
Z poważaniem 

         

        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/09/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta i darbepoetyny 
alfa. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie 1. 
Czy w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej są Państwo 
podmiotem innym niż organ administracji rządowej i samorządowej) wykonującym zadania  
z zakresu administracji publicznej i czy składając wraz z ofertą przetargową pełnomocnictwo 
do reprezentowania wykonawcy (niedotyczące jednak swoim zakresem złożenia odwołania do 
zespołu arbitrów i skargi do sądu) mamy dokonywać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na 
konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu? 
Prosimy o podanie numeru konta organu podatkowego Zamawiającego (rozdział 4 art. 12 
ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, czyli burmistrza lub wójta lub prezydenta miasta), na które 
moglibyśmy dokonać opłaty skarbowej. 
 
Odpowiedź: Skoro świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków publicznych w celu 
realizacji ustawowego obowiązku władzy publicznej ochrony zdrowia obywateli, a zakład 
opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych 
utworzonym i utrzymywanym w celu świadczenia usług zdrowotnych i promocji zdrowia, to 
przyjąć należy, że Szpital w tym zakresie jest podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 
ustawy o opłacie skarbowej. 
W związku z powyższym Zamawiający wskazuje numer konta organu podatkowego 
Zamawiającego, na które należy dokonać opłaty skarbowej, tj.:  

Urząd Miejski w Chojnicach 
ul. Stary Rynek 1 
89-600 Chojnice 

Bank Millenium S.A. Chojnice, Nr 78 1160 2202 0000 0000 6088 1644 
 
Pytanie 2.  
Czy w formularzu cenowym (pak. nr 1) cenę jednostkową można podać za 1000 j.? 
 
Odpowiedź: Tak – po odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości. 
 
Pytanie 3. Dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w par. 1 ust. 3 – zdanie 2 na: „W przypadku 
zmiany stawki podatku VAT lub cen urzędowych zmiany stawki lub cen następują z dniem 
wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego”? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie zdania 2 w §1 ust. 3 projektu umowy na 
następujące: „Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych cena 
wymieniona w formularzu nie będzie podlegać zmianie przez okres trwania niniejszej umowy, 
za wyjątkiem zmian cen urzędowych lub zmian stawki podatku VAT. Strony zmianę cen 
spowodowaną zmianą cen urzędowych lub zmianą stawki podatku VAT potwierdzą 
aneksem”. 
 
 



  

Pytanie 4. Dotyczy projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w par. 5 ust. 1: „wartości jednostkowego 
zamówienia” zmienić na: „wartości towarów niedostarczonych w terminie”? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy. 
 
Pytanie 5. Dotyczy projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w par. 5 ust.2 i 3: „ogólnej wartości zamówienia,  
o której mowa w par. 1 ust.3” zmienić na: „wartości niezrealizowanej części umowy”? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy. 

 
Pytanie 5. Dotyczy projektu umowy:  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie par. 6 ust. 4? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy. 

 
 
 
 
Z poważaniem 

         

Dyrektor 
Leszek Bonna 
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