SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
W SUWAŁKACH

L.dz. SZW.DZI.262.205/20/PN/MN/2022

Suwałki, dnia 27/07/2022r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 20/PN/MN/2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135
ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
UCZESTNIK 1
Pytanie 1 Część 24
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 24 w gąbki homeostaytycznej pakowanej po 20 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilości tj.
Poz. 1 - 15 op.
Poz. 2 – 25 op.
Poz. 3 - 6 op.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
UCZESTNIK 2
Pytanie 1 Dotyczy zapisów umowy
Proszę o potwierdzenie, iż w razie wystąpienia takich okoliczności jak brak statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub
wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji,
skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości
dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy w ramach danego pakietu za
porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?
Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego
danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji
Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie 2 Wzór umowy § 2 ust. 2) – dostawy na cito
Z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w części nr 6 nie są lekami na tzw. „ratunek życia” i nie wymagają dostaw „na
cito” w ciągu 12 godz. od złożenia zamówienia (również w dni nie będące dniami roboczymi), ze względu na specyfikę i
konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, proszę o potwierdzenie, że § 2 ust. 2) nie będą miały zastosowania w stosunku
do części nr 6.
Zapisy umowy w obecnym brzmieniu dla wyżej wymienionych leków wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do
obiektywnych potrzeb Zamawiającego.
Odpowiedź: tak, Zamawiający potwierdza.
UCZESTNIK 3
Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na następujące zmiany w SWZ/OPiW: I. Dotyczy rozdział 5, pkt.. 1.1 i 1.2
SWZ: Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego, Wykonawca przedstawia tylko te
dokumenty, które dotyczą danego wyrobu medycznego, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych?
Odpowiedź:
Pytanie 2
Dotyczy Rozdziału 5, pkt. 1.2: Biorąc pod uwagę zmianę Ustawy, prosimy o zmianę zapisu na poniższy: „Oświadczenie o
wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. 2022 poz. 974) – dotyczy wyrobów medycznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie ww. dokumentów na
każde żądanie zamawiającego”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
Pytanie 3
Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie
pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ:
§2 ust. 1: Zwracamy się prośbą o wydłużenie czasu dostawy dla Części 15 do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 5
§2 ust. 2: Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „Nie dotyczy części nr 15”. Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych
wartowniczych nie jest lekiem ratującym życie.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 6
§4 ust. 2: Prosimy o dopuszczenie możliwości wystawiania faktur cząstkowych w sytuacji, gdy towar będzie wysyłany z magazynu
partiami.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 7
§4 ust. 3, §5 ust. 1 pkt 2) oraz §7 ust. 4 pkt 3): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowień poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za
wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.
Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty
całości zaległych należności”. Zapisy w obecnym brzmieniu stanowi klauzule abuzywne zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.
Pytanie 8
§5 ust. 1 pkt 2) lit. b): Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie: „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na
wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.
Pytanie 9
Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na następujące zmiany w SWZ/OPiW: I. Dotyczy SWZ_ Rozdział 4 (Opis
przedmiotu zamówienia), pkt. 3: Czy Zamawiający potwierdza, że te zapisy nie dotyczą wyrobu medycznego klasy IIa z Pakietu nr
15?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 10
Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, §1, pkt. 7: Czy Zamawiający potwierdza, że te
zapisy nie dotyczą wyrobu medycznego klasy IIa z Pakietu nr 15?
Odpowiedź: TAK
Pytanie 11
Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, §1, pkt. 7: Uprzejmie prosimy aby Zamawiający
dla pakietu nr 15 wyraził zgodę na nieumieszczanie na fakturze wymaganych zapisów dotyczących serii i daty ważności. Prośbę
motywujemy kwestiami technicznymi dotyczącymi systemu do wystawiania faktur. Znaczniki z Pakietu 15 posiadają wymagane
informacje dotyczące serii i daty ważności na każdej fiolce znacznika oraz na opakowaniu zbiorczym.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 12
IV. Dotyczy Wzoru projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2 do SWZ: §2 ust. 1: Uprzejmie prosimy o zmianę
zapisu z 48h na 5 dni roboczych dla Pakietu nr 15. Uzasadnienie: Produkt, którego dotyczy Pakiet nr 15 nie jest lekiem ratującym
życie, a wyrobem medycznym stosowanym wyłącznie przy planowanych zabiegach onkologicznych Dodatkowo, znacznik jest
indywidualnie sprowadzany dla Zamawiającego od Producenta, którego siedziba jest poza terytorium Polski. Pragniemy pokreślić,
iż samo sprowadzenie znacznika może zając do 3 dni roboczych. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby czas realizacji był
możliwie jak najkrótszy.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 13
§2 ust. 2: Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „Nie dotyczy części nr 15”. Uzasadnienie: Produkt, którego dotyczy Pakiet nr 15
nie jest lekiem ratującym życie, a wyrobem medycznym stosowanym wyłącznie przy planowanych zabiegach onkologicznych
Dodatkowo Wykonawca ze względu na wewnętrzne regulacje dotyczące systemu pracy pracowników nie ma możliwości
dostarczenia odczynników z pakietu 15 w dni niebędące dniami roboczymi.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 14
§2 ust. 11: Czy Zamawiający potwierdza, iż zapis ten nie dotyczy wyrobów medycznych klasy IIa z Pakietu nr 15, które nie są
lekiem? Uzasadnienie: Produkty z Pakietu 15 stosowane są wyłącznie przy planowanych zabiegach onkologicznych i sprowadzane
pod indywidualne, aktualne zapotrzebowanie Zamawiającego od Producenta, którego siedziba jest poza terytorium Polski.

Wykonawca nie ma możliwości zwrotu towaru do Producenta.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 15
§2 ust. 13: Czy Zamawiający dla Pakietu nr 15 wyrazi zgodę na rozpatrzenie reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od daty jej
zgłoszenia? Uzasadnienie: Znacznik z Pakietu nr 15 jest produktem którego reklamacja musi być realizowana we współpracy z
Producentem posiadającym swoją siedzibę poza terytorium Polski. Reklamacje jakościowe mogą być trudne do zweryfikowane w
trakcie 3 dni roboczych.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 16
§2 ust. 13: Czy w przypadku uznania reklamacji Zamawiający dla Pakietu nr 15 wyrazi zgodę na dostarczenie towaru wolnego od
wad w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty jej uznania? Uzasadnienie: Znacznik z Pakietu nr 15 jest produktem który jest
sprowadzany od Producenta posiadającego swoją siedzibę poza terytorium Polski. Sam czas sprowadzenia znacznika może
wynosić 3 dni robocze. Proponowany w dokumencie czas realizacji reklamacji na poziomie 48 godzin jest niemożliwy.
Proponowany czas 5 dni roboczych jest czasem optymalnym na dostarczenie nowego towaru wolnego od wad, niemniej jednak
Wykonawca dołoży wszelkich starań aby czas realizacji był możliwie jak najkrótszy.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 17
§2 ust. 14: Uprzejmie prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę dla Pakietu 15 na dostawę znaczników z minimum 9 miesięcznym
okres przydatności. Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na aktualny proces produkcji u Producenta. Pragniemy podkreślić,
że jest to okres minimalnej ważności znacznika. Nie mniej jednak zobowiązujemy się dostarczyć znacznik z możliwie jak
najdłuższą datą ważności. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę zapisu dla pakietu 15.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 18
§6 ust. 3: Czy Zamawiający potwierdza, że ceny ustalone w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie przez okres trwania umowy
tzn. 6 miesięcy zgodnie z zapisem SWZ rozdział 6 (termin wykonania zamówienia).
Odpowiedź: TAK
Pytanie 19
Dotyczy Zał. nr 5 do SWZ (Formularz asortymentowy na leki), kolumna G „VAT”: Czy Zamawiający potwierdza, iż w kolumnie
G „VAT” arkusza wymaga aby Wykonawca podał wartość stawki VAT jako wartość procentową?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 20
Dotyczy Zał. nr 5 do SWZ (Formularz asortymentowy na leki), kolumna B „Nazwa leku, postać, dawka”: Czy Zamawiający
potwierdza, iż dla Pakietu nr 15 dopuszcza nową serię tego samego nieizotopowego znacznika do detekcji węzłów chłonnych
wartowniczych umożliwiającego wykonanie detekcji węzłów chłonnych wartowniczych do 30 dni od daty podania.
Odpowiedź: TAK
UCZESTNIK 4
Pytanie 1 Do §4 ust.3 wzoru umowy.
W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego, uprawniający Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w
przypadku, gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie z
wzoru umowy odpowiednich postanowień §4 ust.3. 2.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pytanie 2 Do §4 ust.8 wzoru umowy:
Prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust.8 jako niezgodnego z normami współżycia społecznego i będącego nadużyciem prawa ze
strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługującego na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach
publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 3.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.
Pytanie 3 Do §5 ust.1 pkt 2) lit b) wzoru umowy:
Prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru Kupującemu."
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.
Pytanie 4. Do §5 ust.1 pkt 3) wzoru umowy:
Prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a
możliwość jej potrącenia będzie uzasadniona aktualnymi oraz powszechnie obowiązującymi normami prawnymi.”.
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 5. Do §6 ust.1 podpunkt trzeci wzoru umowy.
Prosimy o informację, czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy oraz braku możliwości
dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej przez Wykonawcę? Jednocześnie, zwracamy
się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostawy równoważnika, również w przypadku, niezależnej od Wykonawcy, czasowej
niedostępności produktu leczniczego w obrocie.
Odpowiedź: TAK
Pytanie 6. Do §6 ust. 1 podpunkt czwarty wzoru umowy:
Wskazujemy, że zapis w §6 ust.1 podpunkt czwarty wzoru umowy jest nazbyt ogólny i nieprecyzyjny. Na jego podstawie
wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty, ponieważ nie będą w stanie określić
faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnosimy o doprecyzowanie zapisu §6 ust.1 podpunkt czwarty
umowy, w taki sposób, aby był zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), a w szczególności przepisami art. 99 ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 4
(nakazującym wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.1 i ust.2 pkt 3) (zakazującym istotnych zmian
umowy, jeśli zmiana w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy) oraz art.
455 ust.1 pkt 1 (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie PZP).
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.
UCZESTNIK 5
Pytanie 1 Pakiet 11, Pozycja 1, Fentanylum inj. 0,5 mg/10ml 50 amp.a 10ml:
Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo
i podpajęczynówkowo?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi w złożonej ofercie.
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 20/PN/MN/2022 z dnia
27/06/2022r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach

