
Leżajsk, 15 października 2018 r. 

Znak sprawy: DZP-380-28/2018 

Pytania i odpowiedzi 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu 

nieograniczonego obejmującego „Dostawę produktów leczniczych” dla Samodzielnego Publicznego 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający wykreśli w par. 4.5. frazę: „Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamiennik danego leku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki Szpitalnej. Dostawa 

zamiennika nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.”? Wykonawca oferuje towary wskazane w 

ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę 

objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku 

zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.6 z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Część nr 2, poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 leku adenosinum w postaci 

fiolki? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 4 

Część nr 1, poz. 1, 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 1 poz. 1-2 był zarejestrowany w Unii 

Europejskiej? 

Odpowiedź brzmi: 

Zmawiający wymaga dopuszczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Pytanie 5 

Część 9 pozycja 1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 9 pozycji 1 i 2 nowoczesnego płynu 

wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 i 1000 ml w opakowaniu worek Viaflo? 

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie 

i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy 

(octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej 

niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. 

PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 



Pytanie 6 

Część 11 pozycja 1   

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający w części 11 w pozycji 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu 

worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń 

odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji  umożliwiają podawanie wlewu 

kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% 

niższy niż w przypadku butelek 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7 

§4 ust.2 wzoru umowy 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust.2 wzoru umowy dotyczącego sposobu 

płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w miesiącu i 

zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie 

z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a 

także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. 

obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w 

umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur? 

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku 

niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 

do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie 

obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania 

faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie 

nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją 

faktur zbiorczych. 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ  „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać 

daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. 

Konsekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów 

dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §4 ust.2 

wzoru umowy dotknięty jest nieważnością 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 8 

Część nr 9 pozycja 1 i 2   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycja 1 i 2  płynu 

wieloelektrolitowego Optilyte, spełniającego najnowsze Polskie Wytyczne Okołooperacyjnego 

Leczenia Płynami opracowane w ramach prac Sekcji Płynoterapii i Hemostazy Polskiego 

Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, według których należy: stosować zbilansowane 

roztwory krystaloidów zawierające w swoim składzie wszystkie jony w stosunku zbliżonym do 

zawartości w osoczu (zawartość jonu chloru poniżej 110mEq/l) oraz osmolarności w granicach 280-

295mosm/l? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 9 

Część nr 3, 10 i 11 

Czy Zamawiający wymaga  w zadaniu 3,10 i 11 produktów w opakowaniach typu butelka stojąca 

wyposażona w dwa różnej wielkości niezależnie zabezpieczone porty zabezpieczone plastikowymi 

zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce 



do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Porty w proponowanych 

opakowaniach mają właściwości samozasklepiające dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu 

zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz. Reasumując - takie opakowanie 

skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza koszty przygotowania ze 

względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji formularza cenowego dotyczącego części nr 1 – załącznik 

nr 2 w zakresie pozycji 2, który zamieszcza poniżej. 

 

Zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a w związku z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający  przedłuża termin składania ofert 

do 22 października 2018 r. do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi 22 października 2018 r. o godz. 

08:05, natomiast miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 



Załącznik nr 2 

        
          FORMULARZ CENOWY 

          Część nr 1 

        
Lp. Opis elementów składowych zamówienia Jm Zapotrzebowanie 

 Cena jednostkowa 

netto 

Wartość łączna 

netto kol.4xkol.5 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość łączna brutto 

kol.6+(kol.6xkol.7) 
Nazwa handlowa Kod EAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Enoxaparinum natricum inj 0.04/0.4 ml x 10 amp-strz op 30   
   

    

2 
Enoxaparinum natricum 300mg/3ml, 

1fiolka + zestaw (mini-spike + 10 strz.) 

fiolka Szt. 2000   
   

  
  

mini-spike Szt. 2000 
     

 
strzykawka Szt. 20000 

     

 
Razem - liczba 

     
  

  

          
          
          
          
       

.............................................................................. 

       

pieczęć i podpis osób uprawnionych 

       

lub czytelny podpis osób uprawnionych 

 


