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EZP/220/16/2017/1 14.03.2017r. 

                                                               
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/16/2017, pn. Dostawa różnych produktów 

leczniczych ( cytotoksycznych) oraz produktów farmaceutycznych dla SPWSZ w 
Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 

 
Pytanie nr 1 

 Zadanie nr 6. Różne produkty lecznicze, ilość pozycji 13, pozycja 7 

Czy Zamawiający dopuści produkt OncoFlow system do infuzji centralnych. Zestaw zawiera: regulator przepływu 

Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki 

wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, regulator przepływu, port bezigłowym typu Y i 

konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw zawiera 2 wloty. Numer katalogowy: ODF20P. 

Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie nr 2 

Zadanie nr 7. Produkty farmaceutyczne, ilość pozycji 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści produkt OncoFlow system do infuzji centralnych. Zestaw zawiera: regulator przepływu 

Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki 

wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, regulator przepływu, port bezigłowym typu Y i 

konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw zawiera 2 wloty. Numer katalogowy: ODF20P. 

Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu. 

ODPOWIEDŹ: nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 
Zadanie nr 7. Produkty farmaceutyczne, ilość pozycji 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z Zadania nr 6 i stworzy osobny pakiet?  

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na 

efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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ZESTAW 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania 1 pozycji  nr 28,29,30 
I utworzenie odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej.  

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dokonuje podziału zadania nr 1 na odrębne zadania, tj. zadanie nr 
1 i zadanie nr 8, a ponadto dokonuje zmiany zapisów: 

 w rozdziale III SIWZ ust. 1 poprzez zwiększenie liczby zadań, a tym samym ust.1 otrzymuje 

nowe brzmienie:  

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych ( cytotoksycznych) oraz 

produktów farmaceutycznych dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie – 8 zadań.” 
 

 rozdział VI SIWZ ust. 4, pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
 dla zadania 1-4 i zadania nr 8: 

a) karty charakterystyki Produktów Leczniczych ( ChPL) dla wszystkich pozycji z zadań nr 

1,2,3,4,8; 

 w rozdziale XIII SIWZ ust.1 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 

Dla zadań nr: 1,2,3,4,8 

 

1) cena – 100 % 

 

sposób przyznania punktów w kryterium „ cena”: 

najniższa cena  

C = --------------------------------------------------- x 100 
cena w ofercie ocenianej  

 

 w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) zadanie nr 1 Różne produkty lecznicze, otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zadanie nr 1.  Różne produkty lecznicze CPV 33.69.00.00-3 

 

W/W zadaniu były 33 pozycje; 

po poprawieniu jest: 30 pozycji 

 
2) dodano  zadanie nr 8, które otrzymuje brzmienie: 

„Zadanie nr 8.  Różne produkty lecznicze CPV 33.69.00.00-3 
   

L.p. Opis przedmiotu dostawy 
Ilość [op.] 

 

1. 3

3 

Lanreotidum 120 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 amp.-strz. po 0,5 ml z 

automatycznym systemem zabezpieczającym i z igłą. 1 amp-strz. - 1 op. 
20 

2. 3
4 

Mitomycinum 10 mg, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań. 1 fiol. 
po 10 mg – 1 op. 

5 

3. 3

5 

Mitomycinum 20 mg, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań. 1 fiol. 

po 20 mg – 1 op. 
15 

 

UWAGA: 

1. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę oferty na preparaty, które znajdują 
się w aktualnym na dzień składania ofert Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wraz z określeniem ich 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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kodów EAN. Zaoferowana cena nie może przekraczać wartości limitu finansowania określonego 
przez NFZ. 

2. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę oferty na preparaty o tej samej 

nazwie handlowej od jednego producenta, ze względu na konieczność łączenia dawek. 
3. Wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę aktualnych Kart Charakterystyk 

Produktów Leczniczych dla wszystkich pozycji z zadania. 
4.W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie. 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ. 
Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 
 

 W załączniku nr 2 do SIWZ – wzór Formularz ofertowy – OŚWIADCZENIA w pkt. 2.1. dodano 
nowe brzmienie: 

DLA ZADANIA NR 1,2,3,4,8 – 1 dzień roboczy ( dostawa typu „ cito” 24 godziny; dostawa typu „ 

na ratunek” 12 godzin w miejsce wskazane przez Zamawiającego). 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 2 do SIWZ. 
Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 

 W załączniku nr 2A do SIWZ – wzór oferty asortymentowo – cenowa nadano nowe 

brzmienie: 
 W kolumnie 4  -  Kod EAN4) (dotyczy zadania nr 1,2,3,4,8) 

 Pod tabelą:     4) dotyczy zadania nr 1,2,3,4,8 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 2A do SIWZ. 
Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 
 
 W załączniku nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY dodano nowe brzmienie: 

    W §  1 – PRZEDMIOT UMOWY pkt.2 
  „ Dostawy następować będą po każdorazowym zamówieniu w terminie nie dłuższym niż: 

-  1 dzień roboczy (dotyczy zadania 1 – 4, 8),  

  -  2 dni robocze (dotyczy zadania 5 - 7) od momentu złożenia zamówienia.  

Zamówienia składane będą przez SPWSZ faksem lub drogą elektroniczną. W zamówieniu 

SPWSZ dokona wskazania jaki asortyment, w jakiej ilości i do której z lokalizacji, określonej w 

ust. 1 powyżej, zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca.    

Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej  

      dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (z wyłączeniem 

     dostaw „cito” i „na ratunek”). 

     W przypadku zamówień typu „cito” dostawy następować będą - w ciągu 24 godzin – dotyczy 

     wszystkich dni tygodnia w tym dni wolne od pracy i święta, (dotyczy wszystkich zadań). 

     W przypadku zamówień „na ratunek” – w ciągu 12 godzin od momentu złożenia zamówienia –  

      bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu, dotyczy wszystkich dni tygodnia w tym 

      dni wolne od pracy i święta, (dotyczy zadania 1-4, 8 ). 

Zmiana terminu dostawy w szczególnych przypadkach może być dokonywana wyłącznie po 

wyrażeniu uprzednio pisemnej zgody przez Zamawiającego.” 

 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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W §  3 –KARY UMOWNE pkt.2 

„ W przypadku upłynięcia  1 dnia roboczego (dotyczy zadania 1-4, 8) / 2 dni roboczych (dotyczy 

zadania 5-7), 24–godzinnego (dotyczy wszystkich zadań - zamówienie „cito”), lub 12–

godzinnego (zamówienie „na ratunek”)  (dotyczy zadania 1-4, 8) terminu na realizację dostawy 

lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 8 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu 

interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z 

tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów 

sprowadzenia towaru do Zamawiającego  (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia 

dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 

równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.” 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ. 
Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 
 

 

ZESTAW 3 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1-4 wymaga zaoferowania produktu, którego fizyczna i chemiczna stabilność 
po pierwszym otwarciu fiolki wynosi do 28 dni wg informacji zawartych w karcie charakterystyki produktu 

leczniczego? Umożliwi to ekonomiczną gospodarkę lekiem oraz znacząco ułatwi pracę w sytuacji konieczności 

transportu leków.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 dopuści wycenę 30op. (fiol.) Calcii folinas roztwór do wstrzykiwań, 10 

mg/ml a 60ml? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 19-20 wymaga zaoferowania produktu, którego fizyczna i chemiczna 
stabilność przygotowanego roztworu wynosi powyżej 48h w temp. 2-8°C i temp. 20-25°C, niezależnie od 

światła, wg informacji zawartych w karcie charakterystyki produktu leczniczego? Umożliwi to ekonomiczną 

gospodarkę lekiem oraz znacząco ułatwi pracę w sytuacji konieczności transportu leków.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 
Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 31-32 wymaga zaoferowania produktów, które po rekonstytucji zachowują 

trwałość chemiczną i fizyczną przez minimum 48h w temperaturze od 2°C do 8°C i przez minimum 48h w 
temperaturze poniżej 25°C (przygotowane w warunkach aseptycznych)? Umożliwi to ekonomiczną gospodarkę 

lekiem oraz znacząco ułatwi pracę w sytuacji konieczności transportu leków.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 13-15 wymaga zaoferowania produktu, którego fizyczna i chemiczna 

stabilność przygotowanego roztworu wynosi 48 h w temp. 25°C oraz 2-8 °C, wg informacji zawartych w karcie 
charakterystyki produktu leczniczego? Umożliwi to ekonomiczną gospodarkę lekiem oraz znacząco ułatwi pracę 

w sytuacji konieczności transportu leków.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert, na niżej podane: 

 
- termin składania ofert – z 16.03.2017 r., do godz. 9:00 na 22.03.2017 r., do godz. 9:00,  

- otwarcie ofert – z 16.03.2017 r. o godz. 9:30 na 22.03.2017 r. o godz. 9:30.   
 

 
 Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, na niżej podane:  
 

W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 22.03.2017 r., do godz. 9:00.  

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.  
 

 

 
 
 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                                                                                      Małgorzata Usielska 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/

