
Domu Pomocy Społecznej 
„PROMYK”  
Kamienna 22 
46-100 Namysłów    

Namysłów, dnia 13.07.2012 r. 
 

 

Nr sprawy IZ.I.272.22.2012.AK-G. 
 

ZMIANA 1 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku 
z zapytaniami wykonawcy udziela się wyjaśnień do SIWZ - przetarg nieograniczony na: 
Zakup i dostaw ę leków do Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamienn ej 
(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 149093-2012 dnia 09.07.2012 r.). 
 
Odpowiedzi na zapytania:  
 
1. Dot. załącznika nr 7: Czy ceny leków refundowanych podawać z odpłatnością 

wynikającą z obwieszczenia MZ czy w pełnej kwocie?. 
Odp.  Ceny leków należy podawać w pełnej kwocie. Realizacja będzie się odbywała na 
podstawie obwieszczenia MZ. 

2. Dot. 1.12: Zgodnie z Ustawą z 12 maja 2011 r., art. 8 marże i ceny zbytu leków 
refundowanych mają charakter cen sztywnych. Niemożliwe jest więc zawarcie w nich 
wszystkich wymienionych w przetargu kosztów. W podanym cenniku na 168 pozycji 
122 to leki refundowane. Zgodnie z art. 37 pkt 4, 5, 7 w/w ustawy ceny leków 
refundowanych są ustalane przez MZ i co dwa miesiące publikowane obwieszczeniem. 
Dlatego nie jest możliwe obowiązywanie cen netto leków refundowanych w całym 
okresie ważności oferty. Dodatkowo część leków nie refundowanych  zawartych w 
cenniku może zostać dopisana do listy refundacyjnej, co automatycznie zmieni ich 
ceny netto na sztywną.  
Odp.  Tak jak w pkt. 6. 

3. Ze względu na sztywną cenę zbytu, nie zawsze można zapewnić odpowiednik w cenie 
identycznej z ceną leku niedostępnego z przyczyn niezależnych od apteki. 
Odp. Tak jak w pkt. 1 i 2. 

4. Proponuję koszty realizacji zamówienia potraktować jako osobną pozycję w cenniku. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

5. W związku z nowymi przepisami od stycznia 2012 roku ceny leków podlegających 
refundacji są regulowane rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydawanymi co dwa 
miesiące. Dostawca nie jest więc w stanie zapewnić stałości cen na tą grupę leków. 
Wnioskujemy o wprowadzenie punktu dopuszczającego zmianę cen asortymentu o 
ceny urzędowe w przypadku zmian określonych przez Ministra Zdrowia w zakresie 
wynikającym z rozporządzeń zmieniających z dniem ich wejścia w życie. 
Odp. Tak jak w pkt. 1 i 2. 

6. Czy przez „cenę netto” Zamawiający rozumie cenę leku z uwzględnieniem zniżki 
refundacyjnej czy przed refundacją – odpłatność 100%? 
Odp. Przez „cenę netto” należy rozumieć cenę leku przed refundacją – odpłatność 
100%. 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt. 2 ustawy. Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą wystarczy oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Odp.  Tak, zgodnie z zapisem pzp. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny: Zaproponowanie przez wykonawców ceny oferty netto 
nie będą waloryzowane w okresie obowiązywania umowy. Oferowane ceny netto są 
obowiązujące w całym okresie ważności oferty. Zaproponowane przez wykonawców 
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ceny oferty netto nie będą waloryzowane w okresie obowiązywania umowy. Oferowane 
ceny netto są obowiązujące w całym okresie ważności oferty.  
Część pozycji wyszczególnionych w załączniku 07 dodatek nr 1.7 Cennik – leki to 
pozycje objęte refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy w przypadku zmiany 
cen „leków refundowanych” ogłaszanych (w cyklu 2 miesięcznym) przez Ministerstwo 
Zdrowia strona zamawiająca przewiduje zmianę cen netto do poziomu wynikającego z 
obowiązującego Obwieszczenia Ministra Zdrowia? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

9. Opis sposobu obliczenia ceny. Ceny jednostkowe w ofercie należy określić na 
podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie 
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania 
wynikających z zakresu świadczonych dostaw, niezbędnych do realizacji zamówienia i 
doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczne ceny. W 
przypadku „leków  refundowanych” istnieje pojęcie ceny  detalicznej oraz dopłaty 
(refundacji NFZ). Czy podając ceny ofertowe należy uwzględnić cenę netto (urzędową) 
czy odpłatność finalną uwzględniająca dopłatę NFZ? 
Odp. Tak jak w pkt. 1. 

10. Opis sposobu obliczenia ceny. Ceny jednostkowe w ofercie należy określić na 
podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie 
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania 
wynikających z zakresu świadczonych dostaw, niezbędnych do realizacji zamówienia i 
doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczne ceny. Leki 
refundowane charakteryzują się różnym poziomem dopłat NFZ ze względu na 
jednostkę chorobową w której są stosowane (wskazanie medyczne) oraz uprawnień 
przysługujących konkretnemu Pacjentowi – ma to istotny wpływ na „ostateczną cenę”. 
Czy podając ceny ofertowe „leków refundowanych” należy uwzględnić odpłatność 
Pacjenta na poziomie 30%, 50%, 100% czy też aktualną cenę netto (urzędową), przed 
ustaleniem finansowania NFZ, określoną Obwieszczeniem Ministra ? 
Odp. Tak jak w pkt. 1. 

11. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków do Domu Pomocy Społecznej 
„PROMYK” w Kamiennej  – szczegółowy wykaz leków określa załącznik do formularza 
oferty o nazwie cennik. Ilości opakowań podane w cenniku służą do celów 
przeliczeniowych, dostawca może zaproponować inne wielkości opakowań 
odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w  górę). 

 Wspólny Słownik Zamówień - CPV: Główny przedmiot: 33.60.00.00-6 (Produkty 
farmaceutyczne).  Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie 
każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy 
dostarczyć). 

 W przypadku podania w ofercie przetargowej zamiennika, w chwili jego braku 
Wykonawca winien zapewnić artykuł podstawowy lub inny odpowiedni zamiennik w 
cenie artykułu wycenionego w ofercie przetargowej. Wykonawca w ofercie musi 
zaproponować leki (artykuły medyczne), których właściwości,  parametry użytkowe, 
skład chemiczny i przeznaczenie będą identyczne lub lepsze jak produkty wskazane 
przez Zamawiającego w cenniku. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy 
handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy 
ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. 
Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia 
przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający 
wymogi Zamawiającego.  

Suplementy diety stanowiącej m.in. przedmiot przetargu charakteryzują się mnogością 
odpowiedników. Nie możliwa jest ocena „klasy produktu” czy też „standardu”. Każda 
próba takiej oceny jest wysoce subiektywna. Nie istnieją wiarygodne porównania dwóch 
suplementów diety. Również pojęcie „skład chemiczny i przeznaczenie będą identyczne 
lub lepsze jak produkty wskazane przez Zamawiającego w cenniku” wydaje się 
abstrakcyjne. „Lepszy” produkt może być istotnie korzystniejszy dla jednego pacjenta 
(na przykład bogatszy składnikowo), dla innego Pacjenta ten sam produkt może być 
przeciwwskazany(dodatkowe składniki mogą być przeciwwskazane). Dla przykładu na 
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rynku istnieje kilkadziesiąt preparatów mających na celu „poprawę wzroku” 
zawierających w swym składzie luteinę. Czy możliwe jest doprecyzowanie pojęć:- 
parametry użytkowe 
- klasa produktu? 
Odp. Wykonawca winien zapewnić artykuł podstawowy lub inny odpowiedni zamiennik 
w cenie artykułu wycenionego w ofercie przetargowej. Wykonawca w ofercie musi 
zaproponować leki (artykuły medyczne), których właściwości,  parametry użytkowe, 
skład chemiczny i przeznaczenie będą identyczne lub lepsze jak produkty wskazane 
przez Zamawiającego w cenniku. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy 
handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy 
ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. 
Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia 
przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający 
wymogi Zamawiającego.  
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