
 

Katowice, dnia 23.08.2017 r. 
ZP/3318/17 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych 
w rozbiciu na pakiety.      
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostaw do godziny 9:00, jest to wymóg, który faworyzuje 

Wykonawców, których hurtownie zlokalizowane są w pobliżu siedziby Zamawiającego, co stanowi 
naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się  na dokonywanie dostaw do godziny 14:00 /w godzinach pracy apteki 

szpitalnej/ w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zamówienia ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wystawiania faktury łącznej i zgodzi się na wystawianie faktur do 

każdej dostawy z terminem płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury? Takie działanie ma na celu 
sprawne rozliczanie faktur za leki objęte programem lekowym  i porównując  daty wymagalności płatności 
za dostawę jest równoznaczne  z wystawieniem faktury łącznej z terminem płatności 30 dni 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 4 Dotyczy pakietów nr I i IV: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw do 24 godziny od momentu złożenia zamówienia dla 
asortymentu zawartego w pakiecie I oraz IV? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 5 Dotyczy pakietów nr I i IV: 

Dotyczy § 6 ustęp 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego 
towaru  z 1 dnia roboczego do godziny 12  na 2 dni robocze od momentu zgłoszenia reklamacji ilościowej 
przez Zamawiającego? 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
 

 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 

w następujący sposób: 
1. W załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się dodatkowy zapis o treści: 

„Oferowany produkt leczniczy musi być zamieszczony w aktualnym załączniku nr 1m "Katalog leków 
refundowanych stosowanych w programach lekowych" do zarządzenia nr 66/2016/DGL Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2016 r.” 

2. W załączniku nr 1 do SIWZ w Pakiecie II  w kolumnie nr 6 „Ilo ść” zapis 1744 zmienia się na 1624, 
3. W załączniku nr 1 tworzy się nowy Pakiet nr VI o następującej treści: 

              

„FORMULARZ OFERTOWY 
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA 

PAKIET VI –   ETANERCEPT 
 

              



 

L.p. 

Nazwa 
produktu 
oferowan

ego 

Nazwa 
międzynarodow

a substancji 
czynnej 

Postać 
Zawartość 
substancji 
czynnej 

Ilość Sugerowane 
opakowanie 

Oferowane 
opakowanie 

Ilość 
pełnych 
opak. 

Cena 
jednost. 
netto (za 
opakow.)  

Wartość 
netto   

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Prod
ucent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1   Etanercept* fiolka 25mg 120 4 fiolki              

                  SUMA: 0,00   0,00   

              

 
*Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt leczniczy posiadał rejestrację do leczenia RZS, ZZSK, ŁZS.  

 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań innych niż określone w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości, 
zaokrąglając ilość pełnych opakowań w górę.  

 

Oferowany produkt leczniczy musi być zamieszczony w aktualnym załączniku nr 1m "Katalog leków refundowanych stosowanych w 
programach lekowych" do zarządzenia nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2016 r.  

              

 

Mając na uwadze art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (w zwi ązku z ustaw ą o podatku od towarów i usług i tre ścią 
oferty) informuj ę, że wybór oferty:  
1) będzie prowadzi ć do powstania u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego okre ślonego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w nast ępującym zakresie:* 
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2) nie b ędzie prowadzi ć do powstania u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego okre ślonego w 
przepisach o podatku od towarów i usług*  

 * - niepotrzebne skreślić                      
              

 

Suma poz. 1-1 
Wartość netto ................................. Pln słownie.................................. 
Wartość brutto..................................Pln słownie.................................    
Termin płatności 30 dni                     

 

        

................................................. 
Data i podpis Wykonawcy”   

 
 

4. Zmianie ulega wysokość wadium dla Pakietu II z 22 440 PLN na 20 900 PLN 
5. Dla nowego Pakietu VI ustala się wadium w wysokości 870 PLN 

 
 
 

Z poważaniem 
 

         Prezes Zarządu  
 
 
            mgr inż. Krzysztof Zaczek 
 


