
  

Grudziądz, dnia 13.03.2018 r. 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP- 703 /18 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy leków (znak sprawy: A/3/PN/18). 

 
 
W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Zwracam się z uprzejma prośbą o moŜliwość zaoferowania w zadaniu nr 12 Propofol leku pakowanego w 

opakowaniu x 5 fiolek.  
Odp. Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę.  
 

2. Dotyczy pakietu 10  
 1)  Czy Zamawiający w pakiecie 10, pozycja 8   dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu 400 g? 
 2) Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1) Zamawiający wymaga przeliczenia objętości 
      preparatu tj. zaoferowania 16 sztuk?  

Odp. Ad. 1, 2 
Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10, w pozycji 8 wycenę preparatu w opakowaniu 400 g. 
W takiej sytuacji Wykonawca powinien w kolumnie „Il ość opakowań” wpisać  15,75op. zgodnie z 
zapisem w pkt. III SIWZ „ W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym 
inną ilość niŜ została wpisana w formularzu cenowym naleŜy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. 
JeŜeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych naleŜy 
wyliczyć ilość opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku” 
 

3. Zwracamy się z prośbą o określenie jakiej dawki leku Rituximab Zamawiający wymaga w pakiecie nr 29? 

Dostępne opakowania handlowe: 

Mabthera 100 mg x 2 fiol  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 

Mabthera 500 mg x 1 fiol  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania leku Rituximab w dawce 500 mg (w załączeniu formularz 
cenowy zadania 29)  
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 11 pozycja 1, 2 leku Cipronex 200 mg/   
100 ml/  Cipronex 400 mg/ 200 ml w pojemnikach polietylenowych formowanych z adapterem typu 
Insocap zawierających 100 ml, lub 200 ml roztworu. 
Odp. Tak.  



  

5. Zapytanie do pakietu 23 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał 
zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakaŜeń kości oraz tkanek miękkich?  
 
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest 
stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. 
JeŜeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają 
zostać uŜyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie 
posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju naleŜy identyfikować z eksperymentem 
leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w 
Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634. 
Odp. W poz. 2 zadania 23 Zamawiający wymaga dostawy gąbki pn. „GARAMYCIN' (w postaci      
siarczanu) zarejestrowanej jako lek. Z Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL)wynika, Ŝe 
właśnie ten lek posiada zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakaŜeń kości oraz 
tkanek miękkich, o które pyta Wykonawca.  
 

6. Zwracamy się z uprzejma prośbą o odpowiedź na pytania: 
1)  Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 2 poz. 5 do oddzielnego zadania ze względu na brak wiedzy czy 
dany produkt leczniczy pozostanie w portfolio Wykonawcy do końca obowiązywania umowy? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa gody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji do oddzielnego 

 zadania. 
2)  Czy Zamawiający zmieni określony w pkt. XVI.2 termin dostaw „cito” z 10 godzin na 12 godzin? Tak 
określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w 
postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach duŜo niŜszych ale w 
terminie niewiele dłuŜszym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę 
równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. 
(KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym równieŜ dotyczące miejsca czy 
sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której 
stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych 
wykonawców z moŜliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale równieŜ w sposób nadmiernie 
utrudniający przygotowanie i złoŜenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego 
typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróŜnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w 
sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany 
opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.” 
Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie. Zamawiający zwraca 
uwagę, Ŝe dostawa w terminie 10 godzin dotyczy leków zapotrzebowanych w trybie „cito” i są to 
jednak wyjątkowe sytuacje  dostawy „leku na ratunek” kiedy  kaŜda godzina  ma znaczenie.   
 
3)  Czy Zamawiający w pkt. XVI.2 zniesie konieczność potwierdzania kaŜdej dostawy ‘cito’? wymusza to 

indywidualną, ‘ręczną’ obsługę Zamawiającego w tym zakresie. 
     Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie    

 
4)  Czy Zamawiający wykreśli w pkt. XVI.3 frazę „Opóźnienie w płatnościach nie moŜe jednak wpływać 

negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę”? Zapis ten powoduje raŜąco niekorzystne warunki 
dostaw dla Wykonawcy i grozi mu raŜącą stratą.  

      Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie    
 



  

5)   Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w pkt. XVI.4.1.b z 10% do wartości 
max. 1%? Obecna kara jest raŜąco wygórowana. 

      Odp. Zapis ten dotyczy tylko braku realizacji lub odmowy dostawy „na cito”.  Zamawiający 
pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie.    

6)   Czy Zamawiający w pkt. XVI.5.1 wykreśli zapis o ‘wprost proporcjonalnej’ zmianie ceny? Jeśli obecna 
 cena ofertowa to np. 90% ceny urzędowej, to zapis ten oznacza, Ŝe zmniejszenie ceny urzędowej wymusza 
 obniŜkę ceny ofertowej; tymczasem cena ta moŜe być niŜsza od obniŜonej ceny urzędowej. Zapis o wprost 
 proporcjonalnej zmianie cen jest raŜąco niekorzystny dla Wykonawcy, gdyŜ zawsze wymusza zmianę cen, 
 nawet jeśli pierwotnie cena była niŜsza od urzędowej (czyli maksymalnej). 

  Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie.    
 
7) Czy Zamawiający w pkt. XVI.5.1  na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniŜenia cen 
 urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niŜszej”? Obecny 
 zapis nakazujący proporcjonalną zmianę cen moŜe prowadzić do dostarczenia leków z raŜącą stratą, jeśli 
 cena ofertowa jest aktualnie niŜsza od urzędowej.  

  Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie zaproponowanego zapisu..    
 
8) Czy Zamawiający wykreśli z pkt. XVI.5.2 wymóg dostarczania zamiennika w razie zmiany listy 
 refundacyjnej? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia 
 publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, Ŝe tylko co do 
 niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, Ŝe  w 
 kaŜdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, Ŝe moŜe się to wiązać z raŜącą stratą po 
 stronie Wykonawcy. 
 Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym przedmiotowym zapisie w pkt. XVI.5.2. SIWZ. 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 3 zdanie drugie ogólnych warunków umowy 
dotyczącego sposobu płatności poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w 
miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za kaŜdą zrealizowaną dostawę towaru., z uwagi na 
uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów dopuszczających moŜliwość wystawiania faktur zbiorczych, 
a takŜe z uwagi niewaŜność 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?  
MoŜliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego juŜ § 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 2014 r. 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 Ŝadnej podstawy prawnej,  z 
której wynikałaby moŜliwość posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. 
NiezaleŜnie od powyŜszego, zgodnie z art. 8a UoTZ „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi” Konsekwencją 
powyŜszego uregulowania jest brak moŜliwości zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminu 
doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis w pkt. 3 zdanie drugie ogólnych 
warunków umowy dotknięty jest niewaŜnością.  



  

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.  Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. fakturę naleŜy wystawić nie później niŜ 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym zostanie dokonana 
dostawa towarów lub wykonana usługa. Nie ma zatem przeszkód, aby podatnik na jednej fakturze zawarł 
wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego. Przepis ten obejmuje zatem takŜe te 
faktury, na których uwzględniona została więcej niŜ jedna transakcja, dokonana w danym miesiącu z 
kontrahentem. 
W związku z powyŜszym naleŜy stwierdzić, iŜ nie istnieją Ŝadne przeszkody na gruncie ustawy z dnia 11 
marca 2004 r., a takŜe rozporządzeń wykonawczych do nich, aby kontrahent wystawiał faktury zbiorcze, do 
wszystkich dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.  
NaleŜy ponadto wskazać, Ŝe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. określają jedynie ostateczny termin, 
do jakiego podatnik powinien wystawić fakturę. Jest to 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym dokonano dostawy towaru. Z drugiej strony faktury nie mogą być wystawione wcześniej niŜ 30 dnia 
przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi (art. 106i ust. 7ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). 
Kwestia, w którym konkretnie momencie podatnik powinien wystawić fakturę lub tę fakturę doręczyć nie 
została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a zatem w świetle przepisów tej ustawy, 
ustawodawca pozostawił pewną dowolność, tj. wystawienia faktury nie wcześniej niŜ 30 dni przed dniem 
dokonania dostawy oraz nie później niŜ 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 
dostawy, a ustalenia w tym zakresie mogą pozostawać dowolne lecz nie wywołują Ŝadnych skutków w 
podatkach od towarów i usług. 
Zamawiający w SIWZ nie ustala daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru 
lub wykonanie usługi. Zamawiający odnosi się do terminu płatności, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 
2013 r. gdy dłuŜnikiem w transakcji handlowej będzie podmiot publiczny (Szpital) nie moŜe przekraczać 60 
dni od daty doręczenia faktury.  

  
8.  Do pkt. 3 zdanie 5 ogólnych warunków umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu niezgodnego z art. 552 

Kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień 
płatności za dostarczone towary.  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 

  
9. Do pkt. 3 zdanie siódme i ósme ogólnych warunków umowy. Prosimy o rozszerzenie zapisów poprzez 

dodanie słów ..." bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie, przy czym zgody takiej Zamawiający nie 
moŜe bezpodstawnie odmówić"  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapis SIWZ. Przedmiotowy zakres 
reguluje zapis art. 54 ust. 5  Ustawy o działalności leczniczej. 
 

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 17 ampułek w systemie bezigłowym, który w 
 sposób znaczący redukuje moŜliwość skaleczenia się personelu medycznego oraz zmniejsza koszty 
 przygotowania leków we wlewach doŜylnych w opakowaniu x 20 szt.?  
   Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w zadaniu 17 ampułek bezigłowych. W przypadku 
 opakowania zawierającego 20 szt. naleŜy w kolumnie „Ilość opakowań” wpisać 150 
 

Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ : 
 
w pkt. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
zapis: 
 „Przetarg nieograniczony – dostawy leków ” oraz 



  

  Znak sprawy: A/3/PN/18 „Nie otwierać przed 15.03.2018 r. godz. 12.30” 
 
otrzymuje brzmienie: 
 „Przetarg nieograniczony – dostawy leków” Znak sprawy: A/3/PN/18 oraz „Nie otwierać przed 16.03.2018 r. 
godz. 12.30” 
 
w pkt. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
zapis: : 
” Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, 
codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 15.03.2018 r. godz. 
12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 
ul. Rydygiera 15/17, budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych, w dniu 15.03.2018 r. o godz. 12.30. 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 
 
otrzymuje brzmienie: 
” Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, 
codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 16.03.2018 r. godz. 
12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 
ul. Rydygiera 15/17, budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych, w dniu  16.03.2018 r. o godz. 12.30 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 
  

 
 
 
 


