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Kędzierzyn-Koźle,  

  

 

23.04.2021r 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  

(art. 275 ust. 1 Pzp) na dostawę leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 9 zadań częściowych, AZ-P.2021.11, 

wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ nr 1. 

 

 

 Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2  i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający w par. 2.3 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z 

ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą 

być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 

elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający we wskazanym ustępie wzoru umowy dopuszcza możliwość powiadamiania w jednej 

z trzech form: faksem, telefonicznie lub e-mailem, zatem nie widzi potrzeby wykreślenia zapisu dot. formy 

telefonicznej. 

 

Pytanie 2: 

Czy w świetle treści par. 2.8 Zamawiający dopuszcza, aby jedynym dokumentem towarzyszącym dostawie 

była faktura VAT zawierająca wyliczone tu elementy? Jest to jedyny dokument generowany do dostawy leków 

u Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający w par. 4.4 oraz 8.2  wykreśli frazę „gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę”? Zmiana stawki VAT nie ma  żadnego wpływu na „koszty wykonania 

zamówienia”, do nich bowiem należy zaliczyć koszty logistyczne, których kwota nie zależy od stawki VAT na 

leki. Zmiana taka ma jednak wpływ na cenę dostarczanych produktów. W  obecnym brzmieniu zmiana stawki 

VAT nigdy nie pociągnie za sobą zmiany ceny brutto, gdyż nie ma możliwości ziszczenia się warunku o 

”zmianie kosztów dostawy”. Należy zauważyć, że co do zasady w takim wypadku nie ma podstaw do 

zmniejszenia cena w razie zmniejszenia stawki VAT, co jest zapisem niekorzystnym dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie 4: 

Czy w par.  4 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT 

powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy 

rażącą stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak 

będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia  reklamacji (dostawy produktów) wskazany w par. 5.3  do 3 dni 

roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 

dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) 

dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. Zwłaszcza termin 10-godzinny 

powoduje, że dostawy mogą być w praktyce dokonywane wyłącznie przez dostawców lokalnych, zatem dostęp 

do zamówienia nie jest równy i zależy od kryterium geograficznego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.a z 2% do wartości max. 0,2%? 

Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.1.b z 2% do wartości max. 0,2%? 

Obecna kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 8:  

Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy umowne, 

które nie wskazują minimalnej wartości są sprzeczne  z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje minimalną wartość zamówienia na poziomie 30%. Poziom taki 

podyktowany jest brakiem możliwości przewidzenia w okresie 23 miesięcy jaki status w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 będzie posiadał Szpital 

Zamawiającego. 

Zamawiający jednocześnie modyfikuje treść § 1 ust. 8 projektowanych postanowień umowy, który przyjmuje 

brzmienie: 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy: 

a) w przypadku braku zastosowania w trakcie trwania umowy, 

b) jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy okoliczności powodujące, 

że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie, ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub 

technicznych, leżało w interesie Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje się zrealizować zamówienie na minimalnym poziomie 30% kwoty określonej w § 4 

ust. 1. 

 

Pytanie 9:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 13 leku adenocor w postaci fiolki?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. 
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Pytanie 10: 

a) Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku 

produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod 

pakietem?  

b) Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – 

do 2miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ? 

c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 

powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 

d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub 

ampułko-strzykawki i odwrotnie? 

e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. 

celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w 

oparciu o mg, ml itp.) 

f) 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; 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)? 

g) Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji 

jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie określił powyższe w Rozdziale III ust. 3.6 oraz 3.8 SWZ. 

 

Zamawiający modyfikuje dodatkowo zapis : 

 

1) Rozdziału XIII, który przyjmuje brzmienie 

 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.06.2021r.  

 

2) Rozdziału XV, który przyjmuje brzmienie 

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. 

Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2021r. do godziny 09:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2021r. o godz. 09:30. 

 
 

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 
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Kierownik zamawiającego 
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