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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/37/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 

  

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

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Z Zadania nr 20 wykreśla poz. 109 – Cordarone inj. 0,15 G/3 ml x 6 amp., ilość 360. 

Lek ten znajduje się w Zadaniu nr 4 poz. 19 (Amiodarone inj. 50mg/1 ml x 6 amp/ 3 ml, 

ilość 360). W wyniku pomyłki wpisano go powtórnie w Zadanie nr 20.  

W składanych ofertach poz. 109 w Zadaniu nr 20 należy wykreślić. Za utrudnienia 

przepraszamy. 

 

 

Z poważaniem 

         

        Dyrektor 
        Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/37/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 

  

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

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

W zadaniu nr 20 w poz. 235 powinno być HEPARIN INJ. 25000 J.M./5 ML x  
10 FIOL., ilość – 990 (omyłkowo podano HEPARIN INJ. 25000 J.M./5 ML x 1 FIOL., ilość – 

990). Prosimy o uwzględnienie powyższej poprawki. Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

Z poważaniem 

         

        Dyrektor 
 

        Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 
 

 
A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-4/37/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 

  

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

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni zgodnie  

z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U.  

Nr 139, poz. 1323)? Treść § 4 pkt 2 projektu umowy – dotycząca 90-dniowego terminu 

płatności – jest sprzeczna 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. z 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 z art. 16 ust.1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14 poz.114) i jako działanie bezprawne 

zostało usankcjonowane. 

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 

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. 

Pytanie 2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 20 poz. 455 oraz w zad. nr 24 wymaga 

Sevoflurane z zawartością wody od 0,03% do 0,1% do parowników będących na wyposażeniu 

szpitala ze szczelnym systemem napełniania Quick Fil, tzn. butelka bezpośrednio pasuje do 

parownika, bez żadnych elementów łączących, co zapobiega rozlaniu preparatu  

i zanieczyszczeniu środowiska? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada na wyposażeniu parowniki firmy Abbot/Drager  

i w związku z powyższym wymaga zaoferowania Sevoflurane w butelkach kompatybilnych do 

tych parowników. Ponadto Zamawiający informuje, że omyłkowo Sevoflurane znalazł się  

w 2 pakietach. Prawidłowo lek ten jest ujęty tylko w Zadaniu nr 24, natomiast z Zadania  

nr 20 poz. 455 zostaje wykreślony. 

Pytanie 3. Dot. zadania 12 C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu  

nr 12 C „Płyny infuzyjne w opakowaniach z dwoma niezależnymi portami – flakony” 

preparatów równoważnych w opakowaniach z dwoma niezależnymi portami typu worek? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Z poważaniem 

         

        Dyrektor 
 

        Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 
 

 
A.W.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-5/37/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie 1. Dot. zadania nr 25. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę (bezpośredniego 
producenta zamawianego towaru), który ze względu na swoją działalność nie jest 
zobligowany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej 
na hurtowym obrocie produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne  
z dn. 06.09.2001 r.? W zamian za to może przedstawić świadectwo wpisu do rejestru 
Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu  
i używania, zgodnie z art. 54 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych. Paski 
testowe Optium XIDO (zad. 25) nie są lekiem a wyrobem medycznym, nie podlegają ustawie 
Prawo farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 r., a podlegają ustawie z dn. 20.04.2004 r.  
o wyrobach medycznych. 
Odpowiedź: Wymóg dotyczący spełnienia przez oferowany asortyment wymagań 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne dotyczy wyłącznie 
asortymentu będącego produktem leczniczym, podlegającym rygorowi tej ustawy.  
W przypadku składania oferty na wyrób medyczny należy oczywiście przedłożyć 
oświadczenie (ewentualnie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu), że oferowany 
przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
medycznych. W takim przypadku nie jest również wymagany dokument określony w rozdz. II 
pkt 2.2 SIWZ – zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 
Pytanie 2. Dot. zadania nr 25. Zważywszy, ze paski testowe do pomiaru glikemii nie są 
środkiem ratującym życie, czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy  
z 3 do 5 dni? Dłuższy termin dostawy jest związany z niższą ceną produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy z 3 do 5 dni 
(dotyczy zadani nr 25). 
 
 

Z poważaniem 
         
        Dyrektor 
 
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W.
 
 
 



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
A

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
tel. centrala (0 52) 39 56 500 

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 
 

e-mail: szpital@chojnice.pl          www.szpital.chojnice.pl 
 

 
REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        34  10600076 0000402250010149 
 

Chojnice, 30 lipca 2007 r. 
        

 
Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-6/37/07    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie 1. 
Czy w Zadaniu 24 Zamawiający dopuści preparat równoważny pod nazwą handlową 
Sevoflurane Baxter (sevofluranum) płyn 250 ml, w butelce typu key-fill,  z zawartością wody 
poniżej 0,03%? 

Jednocześnie informujemy Zamawiającego, że w przypadku wybrania naszej oferty  
w drodze postępowania przetargowego zobowiązujemy się nieodpłatnie dostarczyć  
i zainstalować parowniki kompatybilne do naszego preparatu i do aparatów będących na 
wyposażeniu szpitala oraz zapewniamy ich nieodpłatny serwis techniczny (naprawy, 
wymiana, kalibracja co 6 mies.) przez okres trwania umowy przetargowej. 

Uzasadnienie: 
  Mając na uwadze fakt, że dotychczas Zamawiający stosował preparat Sevorane, który 
był jedynym dostępnym preparatem sewofluranu, informujemy, że w listopadzie 2005 roku 
został zarejestrowany preparat równoważny sewofluranu: Sevoflurane Baxter (sevofluranum) 
w identycznych wskazaniach terapeutycznych. 
Preparaty różnią się między sobą cechami niewpływającymi na ich właściwości 
terapeutyczne. Podstawową różnicą jest opakowanie. W związku z problemami stabilności 
sewofluranu w opakowaniach szklanych producenci zastosowali różne rozwiązania 
zapobiegające rozpadowi substancji.  
Producent preparatu Sevorane zastosował butelkę polietylenową oraz zawartość wody 
między 0,03% do 0,1% zapobiegającą rozpadowi. 
Oferowany przez firmę Baxter preparat Sevoflurane Baxter produkowany jest  
w opakowaniach aluminiowych zapewniających stabilność preparatu. Tego rodzaju 
nowoczesne opakowanie nie wymaga tak dużej zawartości wody, w związku z tym jej 
zawartość wynosi poniżej 0,03%. 
Dopuszczenie preparatu równoważnego zapewni zwiększenie efektywności wydatkowania 
środków publicznych oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych art. 7 ust.1. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego pod warunkiem 
dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę (bezpłatnie) parowników kompatybilnych do 
oferowanego preparatu i do aparatów będących na wyposażeniu szpitala oraz zapewnienia 
ich nieodpłatnego serwisu technicznego (naprawa, wymiana, kalibracja co 6 mies.) przez 
okres trwania umowy przetargowej. 
 

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-380-1/37/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 

 

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

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający ustali wysokość wadium, jakie należy wpłacić, w przypadku 

składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie nr 1 i w pakiecie nr 2? Zamawiający 

dopuścił składanie ofert na poszczególne pozycje w w/w pakietach, natomiast wadium 

ustalone jest na cały pakiet, a nie na pozycje. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku składania oferty cząstkowej na 

poszczególne pozycje (pakiet nr 1, 2, 20, 23) zamawiający rezygnuje z wymogu uiszczania 

wadium. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 
 

M.C.
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-7/37/07     zamówienia publicznego 
 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 

  

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

modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

Z zakresu przedmiotu zamówienia wykreśla zadanie nr 5 – Clopidogrel 0,075g x  
28 tabl. w ilości 75 opakowań. Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor 

Leszek Bonna 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 
A.W.

 

 

 

REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        34  10600076 0000402250010149 
 



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
A

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
tel. centrala (0 52) 39 56 500 

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 
 

e-mail: szpital@chojnice.pl          www.szpital.chojnice.pl 
 

 

Chojnice, 6 sierpnia 2007 r. 
 
        

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-8/37/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 
  

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 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 powyższe zmiany w § 1 pkt 3 projektu umowy.  
 
Pytanie nr 2: 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: 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 
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 
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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 4: 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. 
 
 

 
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 pytanie) tylko przekazuje je faksem i zamieszcza na stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl  
 
 
 
 

Z poważaniem 
         
        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W.
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Chojnice, 6 sierpnia 2007 r. 
 
        

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-9/37/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 
  

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 zaproponowanie z Zadaniu nr 2 poz. 27 
oxaliplatinum 50 mg oraz poz. 28 oxaliplatinum 100 mg w postaci liofilizatu do 
przygotowania roztworu do infuzji? 
 
Oxaliplatyna dostępna jest na rynku polskim w formie koncentratu (lek oryginalny) oraz  
w formie liofilizatu do przygotowania roztworu (lek generyczny, posiadający rejestrację tych 
samych wskazań terapeutycznych, ten sam skład jakościowy i ilościowy substancji 
czynnych oraz te same dawki (50 mg oraz 100 mg) wymagane przez Zamawiającego. 
Zamawiający określając w SIWZ, że chce zakupić preparat oxaliplatinum – koncentrat do 
przygotowania roztworu do wlewu dożylnego, wskazał jednoznacznie preparat konkretnego 
producenta, ograniczając tym samym uczciwą konkurencję, co jest niezgodne z art. 29 ust. 
2 oraz  art. 22 ust. 2 Ustawy Pzp. 
Prosimy więc o dopuszczenie do przetargu oxaliplatiny w formie liofilizatu, co umożliwi 
dostawcom oferującym preparat oxaliplatyny stanowiący odpowiednik leku oryginalnego na 
złożenie swojej oferty, co z kolei przyczyni się do uzyskania przez Szpital najkorzystniejszej 
cenowo oferty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej wymienione zmiany w zad. nr 2 poz. 27 
oraz poz. 28. 
 
 

 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Dyrektor  
Leszek Bonna 

         
  

 

 

 
 

 
M.C.
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Chojnice, 9 sierpnia 2007 r. 
 
        

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-10/37/07    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dot. projektu umowy § 2 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
uzupełnienie zapasu „dni” o zwrot „dni roboczych”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany w § 2 ust. 4  projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 2: Dot. projektu umowy § 2 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie 
zdania: „Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki 
szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminem? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany w § 2 ust. 4 projektu umowy. 
 
 Pytanie nr 3: Dot. projektu umowy § 3 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
uzupełnienie zapisu „dni” o zwrot „dni roboczych”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany w § 3 ust. 4  projekcie umowy. 
   
Pytanie nr 4: Dot. projektu umowy § 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 proponowane zmiany w § 4 projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 5: Dot. projektu umowy § 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 § 8  projekcie umowy. 
 
Pytanie nr 6: Dot. projektu umowy § 6 ust. 1 lit. d). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
usunięcie zapisu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w § 6 ust. 1 lit. d projekcie 
umowy. 
 
 
Pytanie nr 7: Dot. projektu umowy § 5 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zastąpienie słowa „zwłoki” słowem „opóźnienie”? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany w § 5 ust. 1 projekcie umowy. 
 
 
Pytanie nr 8: Dot. projektu umowy § 5 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
obniżenie kary umownej do 2% wartości netto niewykonanej części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w § 5 ust. 2 projekcie 
umowy. 
 
Pytanie nr 9: Dot. projektu umowy § 4 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
zapisy na następujący: „Zapłata za dostawę, o której mowa w ust. 1, nastąpi po wystawieniu 
faktury VAT, […]? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w § 4 ust. 2 projekcie 
umowy. 
 
Pytanie nr 10: Dot. SIWZ zad. nr 5. Zwracamy się z uprzejma prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie czy w przetargu w zakresie Zadania nr 5 dotyczy leku Clopidogrel 
stosowanego w leczeniu ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST, ostrego 
zawału serca z uniesieniem ST czy stosowania Clopidogrel’u w prewencji wtórnej  
u pacjentów z objawową miażdżycą? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zadanie nr 5 zostało wykreślone z zakresu 
przedmiotu zamówienia. Pismo z dnia 3 sierpnia 2007 r. (N/znak: DZAP-380-7/37/07). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Z poważaniem 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.C.
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Chojnice, 16 sierpnia 2007 r. 
 
        

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-11/37/07    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Dot. SIWZ zał. nr 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie: 
- poz. 28 z pakietu nr 4 (lek nie jest już produkowany)? 
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie poz. 28 z pakietu nr 4.  
- poz. 10 i 11 z pakietu nr 8 (leki wycofane ze sprzedaży)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 10 i 11 pakietu 
nr 8 leków biorównoważnych. 
- poz. 4 (Acc 200 kapsułki), 8 (Ac.E-aminocapronicum granulat), 174 
(EstradiolDepot), 181 (Fenactil draż. 0,1 g x 30 draż.), 296 (Lorinden Lotio), 383 
(Oxalin 0,025% żel do nosa w tubie), 471 (Sulfanizolon krople 10 mo), 540 
(Vratizolin krem 15 g) i 545 (Xylocaine 4% 30 ml) z pakietu nr 20 (lek nie jest już 
produkowany)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie leków z pakietu nr 20 poz. 
4, 8,174, 181, 296,471, 545, natomiast nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 540  
z pakietu nr 20, a w pozycji nr 383 dopuszcza zaoferowanie leku w innym 
opakowaniu. 
 
Pytanie nr 2: Dot. SIWZ zał. nr 2 Proszę o doprecyzowanie poniższych pozycji: 
- poz. 152 w pakiecie nr 20 (czy Zamawiający dopuści wycenę Dobujectu x 5 amp.)? 
- poz. 307 w pakiecie nr 20 (Czy chodzi o  300 opakowań Marcainy Spinal Heavy x 5 amp.)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 152 pakietu nr 20  wycenę 
Dobujectu x 5 amp., natomiast w poz. 307 pakietu nr 20 Zamawiający miał na 
myśli 300 opakowań Marcainy Spinal Heavy x 5 amp. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska 
 
 
 
 
M.C.
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Chojnice, 20 sierpnia 2007 r. 
 
        

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-12/37/07    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 31 zadań. 
  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie Państwa odpowiedzi na zapytania z dnia 
01.08.2007 r. Z odpowiedzi wynika, iż w pakiecie 20 dopuszczają Państwo składanie 
ofert cząstkowych (na wybrane pozycje).Natomiast SIWZ w pkt. I pakt. 3 zapis mówi 
o możliwości przystąpienia na poszczególne pozycje w zadaniach – 1, 2  
i 23.  
W związku z powyższym, czy Oferenci w zadaniu nr 20 zobligowani są do złożenia 
oferty na całość, czy też dopuszczają Państwo składanie ofert na pozycje? 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zadaniu nr 20 nie dopuszcza się 
możliwości składania oferty na poszczególne pozycje (w zad. nr 20 wymagamy 
złożenia oferty na całość). W odpowiedziach na zapytanie z dnia 1.08.2007 r. 
zaistniał błąd za który bardzo przepraszamy. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
Dyrektor 
Leszek Bonna 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.C.
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