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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/34/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1: Czy jeżeli w zadaniach w danej pozycji występuje inne opakowanie 
jednostkowe niż podano w kolumnie „J.M” to czy pod zadaniem można będzie umieścić 
informację o konfekcjonowaniu i wyłącznej sprzedaży w danych opakowaniach 
jednostkowych tegoż leku - podając oczywiście cenę za wskazaną ilość sztuk. 
Przykład: zadanie 1 pozycja nr 17 (Colistin x 1 fiolka) 
Podaję cenę za 1 fiolkę, ale pod zadaniem nanoszę informację o sprzedaży tego leku 
wyłącznie w opakowaniu jednostkowym x 20 fiolek.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wariant wyceny asortymentu.  
 
Pytanie nr 2: Czy dopuścicie Państwo skrócenie terminu płatności z 90 do 30 dni od 
odebrania przez Zamawiającego leków objętych danym jednostkowym zamówieniem (pkt 2  
w § 4 projektu umowy)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. 
  
Pytanie nr 3: Czy dopuścicie Państwo skrócenie opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar 
z 8 tygodni do 2 tygodni ponad termin wymagany (pkt 2 a) w § 6 projektu umowy)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu opóźnienia w zapłacie za 
dostarczony towar z 8 tygodni do 4 tygodni ponad termin wymagany (a nie do 2 tygodni jak 
wnioskował Pytający) i taką zmianę wprowadza do § 6 pkt 2 a) projektu umowy. 
 
Pytanie nr 4: Czy dopuścicie Państwo zastąpienie świadectw rejestracji – wyłącznie 
oświadczeniem na Zał. nr 4 do SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia świadectw rejestracji – 
oświadczeniem o ich posiadaniu i udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego 
(oprócz oświadczenia na Załączniku nr 4 do SIWZ). 
 
 
 
 

Z poważaniem 
         

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
 

 
A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/34/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni 
zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323)? 
§ 4 pkt 2- dotyczący 90-cio dniowego terminu płatności – sprzeczny z art. 14 ustawy  
(art. 3531 kodeksu cywilnego). Wydłużenie ponad 30 dni terminu płatności jest sprzeczne  
z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104). 
Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 7 tej ustawy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
zobowiązane są do zachowania dyscypliny budżetowej. Zawieranie przez publiczne szpitale 
umów z odroczonymi terminami płatności przekraczającymi ustawowy próg 30 dni rodzą „ex 
lege” zobowiązanie do zapłaty odsetek. To z kolei uznawane jest zgodnie art.16 ust.1 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14 
poz.114) za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jako działanie bezprawne zostało 
usankcjonowane. Wykonawca żąda ustalenia maksymalnie 30-dniowego terminu płatności. 
 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2 dnia 26.06.2007 r. (n/znak: DZAP-380-1/34/07).  
 
Pytanie nr 2: Wnosimy o wykreślenie § 6 pkt 2 ppkt a załączonego do SIWZ wzoru 
umowy 
§ 6 pkt 2 ppkt a- sprzeczny z art. 14 ustawy (art. 5 kodeksu cywilnego) – naruszenie 
cywilistycznej zasady równouprawnienia stron. Jeżeli swojego podstawowego obowiązku 
(zapłata ceny) nie wykona zamawiający, wykonawca może odstąpić od umowy po upływie  
8 tygodni od terminu zapłaty i naliczając ustawowe odsetki za zwlokę tj. 11,5 % w skali 
roku. Jeżeli zaś swojego podstawowego obowiązku (dostawa zamówionej partii towaru) 
dwukrotnie nie wykona wykonawca, zamawiający może: - naliczyć wykonawcy karę umowną 
za zwłokę w dostawie od wartości zamówienia, w wysokości 182,5% (!) w skali roku (0,5% x 
365dni), - odstąpić od umowy, już w przypadku 7 dni zwłoki w dostawie (§ 6 pkt 1 ppkt c- 
projektu umowy).  
Wobec takich dysproporcji trudno mówić o równości stron proponowanej przez 
Zamawiającego w umowie i zachowaniu zasad współżycia społecznego. 
 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 3 dnia 26.06.2007 r. (n/znak: DZAP-380-1/34/07).  
  
Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu załączenia do oferty 
przetargowej świadectw rejestracji (pkt. IV ppkt.1.5 SIWZ)? 
Jednocześnie wyjaśniamy, iż jesteśmy hurtownią farmaceutyczną działającą na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W celu uzyskania 
takiego zezwolenia firma nasza musiała spełnić wiele rygorystycznych warunków a ponadto 
jej działalność poddawana jest bieżącej, skrupulatnej kontroli organów uprawnionych 
(Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu, Łodzi i Katowicach). Jednym  
z podstawowych warunków naszego funkcjonowania jest działanie zgodne z przepisami 
prawa dotyczącymi zasad prowadzenia obrotu środkami farmaceutycznymi  
i materiałami medycznymi. Niemożliwością jest zatem aby hurtownia farmaceutyczna 



  

wprowadzała do obrotu preparaty nie posiadające odpowiednich świadectw rejestracji 
lub unijnych dokumentów dopuszczających je do obrotu i stosowania.  
Ponadto Państwa żądanie dotyczące załączenia świadectw rejestracji stanowi dla nas pewien 
problem techniczny. W związku z faktem, iż jesteśmy hurtownią farmaceutyczną  
i dysponujemy pełnym asortymentem możemy złożyć ofertę praktycznie na wszystkie 
preparaty wymienione w Państwa specyfikacji, a wtedy same świadectwa rejestracji  
(z uaktualniającymi aneksami) będą stanowiły ponad 1000 kartek (2000 stron). 
Przygotowanie takiej oferty, ze zrozumiałych względów, będzie bardzo czasochłonne i nie 
pozwoli należycie skupić się na stronie merytorycznej, czyli np. na negocjacjach  
z producentami dotyczącymi lepszych warunków handlowych na poszczególne preparaty 
 
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 
przetargowych na organizowane przez Państwa postępowanie z dnia 3 lipca br. na termin 
odleglejszy (o kilka dni). 

Bardzo zależy nam na współpracy z Państwem i wzięciu udziału w procedurze 
przetargowej a tym samym na zdobyciu najatrakcyjniejszych cen od producentów  
i starannym przygotowaniu oferty, ale obawiamy się, że ze względu na nagromadzenie 
postępowań przetargowych w tym czasie oraz wątpliwości co do treści SIWZ nie uda się nam 
przygotować w pierwotnym terminie optymalnie najlepszej oferty dla Państwa Szpitala. 
 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4 dnia 26.06.2007 r. (n/znak: DZAP-380-1/34/07). 
 

 
Jednocześnie zamawiający informuje, że ze względu na pilną potrzebę 

zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szpitala i udzielenia zamówienia  
w zakresie leków będących przedmiotem zamówienia nie może przychylić się do 
prośby Pytającego i przesunąć terminu składania i otwarcia ofert. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
         
        Dyrektor 

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

N/znak: DZAP-380-3/34/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dot. projektu umowy § 1 ust. 2. Prosimy o uwzględnienie zapisu, iż ilość 
niezamówionego asortymentu nie przekroczy 20% wartości umowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 2: Dot. projektu umowy § 6 ust. 5. Prosimy o uwzględnienie zapisu: „…Chyba, 
że zamawiający opóźni się z zapłatą w terminie określonym w §4 ust.2, należności za leki 
objęte jednostkowym zamówieniem o 8 tygodni od upływu terminu zapłaty tych należności” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy. 
Patrz odpowiedź na pytanie 3 dnia 26.06.2007 r. (n/znak: DZAP-380-1/34/07).  
  
 
 
 
 

Z poważaniem 
         
         
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-4/34/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na pakiety. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dot. SIWZ pkt V poz. 1.4a. Czy można złożyć oświadczenie, że produkty 
lecznicze w ramach składanej oferty posiadają aktualne świadectwa rejestracji i że na każde 
żądanie Zamawiającego zostaną one udostępnione? 
 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 4 z dnia 26.06.2007 r. (n/znak: DZAP-380-
1/34/07).  
 
Pytanie nr 2: Dot. SIWZ pkt VI poz.5 oraz projektu umowy § 1 pkt 3. 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 wyraża zgodę na proponowane zmiany w § 1 ust. 3 projektu 
umowy. 
  
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 formie przelewu bankowego na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
towaru i faktury”. 
 
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2 z dnia 26.06.2007 r. (n/znak: DZAP-380-
1/34/07). 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 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 3: 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. 
 
Pytanie nr 3: 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. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

         
Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-5/34/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na pakiety. 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 Zamawiający precyzuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w zakresie Rozdziału I pkt 2: dopuszczenie ofert częściowych w zadaniu nr 1 dotyczy 
również poszczególnych dawek w ramach kolejnych pozycji. 

Przy tworzeniu formularza ofertowego Wykonawca winien go rozszerzyć o oferowane dawki  

w ramach poszczególnych pozycji zadania nr 1. Wersja elektroniczna SIWZ (do edycji) 

dostępna po złożeniu wniosku przez Wykonawcę na adres: zampublik@szpital.chojnice.pl 

 

 
 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor 

Leszek Bonna 
 

 

 

 

 

 
A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-6/34/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na pakiety. 

 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 Zamawiający precyzuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w zakresie zadania nr 1 poz. 15 – zamawiane dawki to 0,3 g/2 ml amp. i 0,6 g/4 ml fiol.  

(a nie 0,6 g/2 ml fiol.). 

Ponadto w Pakiecie nr 17 Zamawiający wymaga, aby różne dawki tych samych substancji 

leczniczych pochodziły od jednego producenta. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor 
Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 

 
A.W.

 

 

 


