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Toszek, 11.01.2019 r. 

 
 
dotyczy: postępowania nr 12/PN/DEG/AC/2018 na dostawę produktów leczniczych i podobnych 

produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 

Pytania z dnia 23.10.2018 r. 
 
Pytanie 1 
Pakiet III – MAŚCI, PŁYNY L.P. – 24 
Czy Zamawiający dopuszcza preparat typu Rectanal 150 ml  wlewka doodbytnicza ? 
sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g; disodu fosforan 
dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g / 100 ml Opakowania zbiorcze – karton x 20 
butelek LZ 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza preparatu Rectanal 150 ml. 
 
 

Pytania z dnia 24.10.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Czy w pakiecie Nr III poz. 78 (PULMICORT zawiesina 0,25mg/2ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga 
produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin 
od rozpoczęcia leczenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego zgodnie z 
obowiązującą Charakterystyka Produktu Leczniczego osiągana jest w kilka godzin. Zamawiający 
dopuszcza zamiennik o tych samych parametrach. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr III poz. 78 (PULMICORT zawiesina 0,25mg/2ml x 20 poj.) wyraża 
zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą 
Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga produktu, który zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego 
po otwarciu nadaje się do użycia w ciągu 12 godzin, a po otwarciu torebki z folii laminowanej produkt 
może być stosowany w ciągu 3 miesięcy. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr III poz. 78 (PULMICORT zawiesina 0,25mg/2ml x 20 poj.) dopuszcza 
wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SIWZ, dopuszcza zamiennik o tych samych 
parametrach. 
Pytanie 4: 
Czy w pakiecie Nr III poz. 78 (PULMICORT zawiesina 0,25mg/2ml x 20 poj.) Zamawiający wymaga 
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu 
zmikronizowanego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SIWZ, dopuszcza zamiennik o tych samych 
parametrach. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci 
bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma 
badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej 
drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako 
skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił wymagany preparat w SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie innego 
preparatu w pakiecie 4 poz. 23. 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości?   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w SIWZ pakiet IV poz. 23 określił pojemność jako 5 ml, natomiast nie określił wielkości 
opakowania. Należy wycenić 1 szt. 
 
 

Pytania z dnia 25.10.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Czy w Pakiet III – MAŚCI, PŁYNY poz. 29 (Fortrans, X 48 saszetek 74 g) Zamawiający wyrazi zgodę 
na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 120 opakowań? 
 
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 
torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 
2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B:Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) 
 
Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP®  dzięki 
połączeniu makrogolu 3350 z komponentą askorbinową i elektrolitami.  
 
Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości 
stolca o 25% w porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór niezawierający tego składnika. 
 
Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem:  
 
 MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do  
 wypicia dla pacjentów.  
 MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy(o smaku  
 cytrynowym). 
 MOVIPREP® (2 l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający określił wymagany preparat w SIWZ i nie wyraża zgody na zaoferowanie innego 
preparatu w pakiecie 3 poz. 29. 
 
 

Pytania z dnia 30.10.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający w par. 3.2 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? 
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego 
strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w 
każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po 
stronie Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w § 3 pkt 2 projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ. 
Wykonawca powinien zaoferować towar wskazany w ofercie na okres trwania umowy tj. 12 miesięcy. 
Sytuacja opisana w § 3 pkt 2 projektu umowy jest sytuacją wyjątkową i daje możliwość Wykonawcy 
zaoferowania produktu zamiennego.  
 
Pytanie 2: 
Jaki jest skutek zastrzeżenia zawartego w par. 3.3 – czy ma on umożliwiać zwrot części opakowania 
leku do Wykonawcy? Wykonawca nie ma możliwości wykorzystania zwróconego produktu w otwartym 
opakowaniu, zaś Zamawiający powinien zamawiać produkty lecznicze z uwzględnieniem wielkości 
opakowania i dostępnych opakowań na rynku. Ewentualne zastrzeżenie zwrotu niewykorzystanej 
części  lub brak zapłaty za nie stanowią dla Wykonawcy rażącą stratę.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w § 3 pkt. 3 projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ zastrzega sobie prawo do 
niewykorzystania wszystkich sztuk danego produktu – tylko do ilości podyktowanej wielkością 
opakowań. Zamawiający nie zamierza zwracać częściowo wykorzystanych opakowań Wykonawcy. 
 
Pytanie 3: 
Wykonawca wnosi o wpisanie w par. 8.1. tiret trzecie 5 dni, a nie 5 godzin – jest to termin wskazany w 
par. 3.9. Trudno przyjąć, że 5-godzinne opóźnienie spowodować może dokonanie zakupu zastępczego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §8 ust. 1 tiret 3. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający w par. 9 wykreśli zapis o „zajęciu majątku”? Jest to instytucja nieznana polskiemu 
prawu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §8 ust. 1. 
 
Pytanie 5: 
W związku z rozporządzeniem w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 18.04.2018r, prosimy o wskazanie w jaki sposób należy 
prawidłowo złożyć dokument JEDZ ? 
 
Odpowiedź: 
Dokument JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
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Pytania z dnia 31.10.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Czy ZAmawiajacy zezwoli na wyłączenie wydzielenie z PAKIET 4 Pozycji: Lp. 22 Hepatitis B Vaccine 
do osobnej Części np. nr 4A 
Prośbę motywujemy możliwością przystąpienia większej ilości oferentów a tym samym uzyskaniem 
bardziej konkurencyjnych cen – produkt obecnie niedostępny w ofercie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu powyższej pozycji. 
 
 

Pytania z dnia 06.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy: pakiet VII, pozycja 76 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30 w równoważnej ilości 
pakowań? 
Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG 
(ATCC 53103).  
Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej 
technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na 
działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). 
Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą 
skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na 
zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu 
przydatności do użycia.  Diflos 30 jest przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych. 
Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 0,6 mld 
mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych. 
Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić np. w wodzie, dzięki czemu można z nich 
przygotować zawiesinę.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga w tej pozycji SIWZ preparatu, który jest probiotyk + prebiotyk i nie wyraża 
zgody na zaoferowanie preparatu, który jest tylko probiotykiem. 
 
 

Pytania z dnia 08.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Pakiet IV – AMPUŁKI, pozycja 23  
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-
strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej 
drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada 
klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z 
ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów 
z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i 
port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika 
wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych 
strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie 
napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak 
zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz 
igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i  wydłużają czas pracy personelu 
medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu 
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krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza 
przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi.  Opakowanie zawiera pojedyncze 
ampułko-strzykawki aseptycznie  zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane 
sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 23 z Pakietu nr IV i stworzy osobny pakiet?  
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co 
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił parametry przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza (nie wyraża zgody) na zmianę. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu IV poz. 23. 
 
 

Pytania z dnia 13.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w SIWZ określił postać żądanego przez siebie leku dopuszczając różne postacie przy 
zachowaniu tej samej drogi podania. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w SIWZ określił postać żądanego przez siebie leku dopuszczając różne postacie przy 
zachowaniu tej samej drogi podania. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w SIWZ określił postać żądanego przez siebie leku dopuszczając różne postacie przy 
zachowaniu tej samej drogi podania. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: 
Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 
30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie? Oczywiście z odpowiednim przeliczeniem liczby 
opakowań (do pełnego w górę). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem liczby 
opakowań.  
 
Pytanie 5: 
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku 
produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod 
pakietem? 
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Odpowiedź: 
W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wymaga podania 
ostatniej ceny oraz informacji o zakończonej produkcji lub chwilowym braku leku na rynku. 
 
 
Pytanie 6: 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu IV – ampułki, pozycji 10, 17, 24, 34, 49, 52 i 
utworzenie z nich osobnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów, a co za tym 
idzie przedstawienie korzystniejszej cenowo oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu IV – ampułki poz. 10, 17, 24, 34, 49 i 52. 
 
 

Pytania z dnia 21.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz 24 wyrazi zgodę na wycenę leku pakowanego x 50 szt w ilości 2 
opakowań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeliczenie i wycenę leku x 50 szt. w ilości 2 opakowań. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz 50 do osobnego zadania? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu poz. 50. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 29.  
Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z 
SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego 
(ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla 
zamawiającego?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia i nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia 
opisanego w SIWZ w pak. 3 poz. 29, co jest podyktowane różnicą w czasie działania preparatów. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy pakietu 3 poz 29 
Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie 
chemicznym zgodnym z SIWZ?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia i nie wyraża zgody na zmianę przedmiotu zamówienia 
opisanego w SIWZ w pak. 3 poz. 29, co jest podyktowane różnicą w czasie działania preparatów. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku na jednorazowe 
pozwolenie MZ, gdyż jedynie taki jest obecnie dostępny na rynku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku na jednorazowe pozwolenie MZ. 
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Pytanie 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 4 poz 45? Produkcja leku została kończona. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z p. IV poz. 45. Wyraża zgodę na zaoferowanie leku na 
jednorazowe pozwolenie MZ. 
 
 

Pytania z dnia 29.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy pakietu nr XII 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12, pozycja 1,3-5,7-9 produktu  
w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia 
szczelność połącznia w trakcie infuzji; dodatkowo opakowania typy worek  
w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych? 
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody w pozycjach: 1, 3-5,7-9 na zaoferowanie preparatów w workach typu 
Viaflo. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy pakietu nr XII 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12, pozycja 10 produktu w worku Viaflo z 
dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia szczelność 
połącznia w trakcie infuzji; dodatkowo opakowania typy worek  
w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych? 
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody w pozycji 10 na zaoferowanie preparatów w workach typu Viaflo. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy pakietu nr XII 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1 i 2 ,prosimy o wydzielenie z Pakietu 12, pozycji 1,3-
5,7-9,10 do oddzielnego pakietu. 
Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji z pakietu nr XII. 
 
 

Pytania z dnia 30.11.2018 r. 
 
Pytanie 1: 
Do treści §2 ust.5 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z 
bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania 
zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i 
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o  dopisanie do §2 ust.5 projektu umowy 
następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w 
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego." 
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Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywnie to nie znaczy codziennie lub co tydzień tylko zgodnie z 
wyczerpaniem się zapasu danego laku czyli z bieżącym zapotrzebowaniem. To są leki  - chory może 
wyjść ze szpitala, zmienić lek, przerwać kurację. Pozostałe ilości leku muszą czekać na zużycie. To nie 
są środki spożywcze, które można zaaplikować każdemu pacjentowi. Warunek ten jest niezbędny aby 
uniknąć przeterminowania. Nie wyrażamy zgody na skrócenie terminu ważności z 12 miesięcznego do 
6 miesięcznego.  
 
Pytanie 2: 
Do treści  §3 ust.1 projektu 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: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie słów do treści §3 ust.1 projektu umowy. 
 
Pytanie 3: 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą 
startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub 
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy 
zapisu §3 ust.2 projektu umowy)?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż zamiennika w innej cenie niż przetargowej. 
 
Pytanie 4: 
Do treści  §3 ust.9 projektu 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: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie słów do treści §3 ust.9 projektu umowy. 
 
Pytanie 5: 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą 
startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub 
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy 
zapisu §7 ust.1 ppkt a) projektu umowy)?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż zamiennika w innej cenie niż przetargowej. 
 
Pytanie 6: 
Do §8 ust.1  projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o 
karze w wysokości 0,1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu dostawy?   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §8 ust. 1. 
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Pytanie 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr  4 poz 36 produktu leczniczego 
pakowanego w ampułki x 20 szt? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określił wielkości  opakowań w SIWZ – tylko podał ilość sztuk fiolek w poz. 36. Nie 
wyraża zgody na zmianę postaci preparatu, natomiast dopuszcza zaoferowanie innych opakowań pod 
warunkiem prawidłowego przeliczenia ilości sztuk. 
 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz  37 produktu leczniczego 
pakowanego w ampułki x 5 szt ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określił wielkości  opakowań w SIWZ – tylko podał ilość sztuk ampułek w poz. 37. 
Nie wyraża zgody na zmianę postaci preparatu, natomiast dopuszcza zaoferowanie innych opakowań 
pod warunkiem prawidłowego przeliczenia ilości sztuk. 
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 12 poz 1.3.4.5.7.8.9.10 produktów leczniczych pakowanych w 
butelki stojące z dwoma portami nie wymagających dezynfekcji różnej wielkości zabezpieczone 
plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga 
wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Porty w 
proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające dzięki czemu nawet po 
przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz. 
Reasumując - takie opakowanie skraca czas pracy personelu przy przygotowaniu infuzji oraz zmniejsza 
koszty przygotowania ze względu na brak konieczności dezynfekcji portów przed pierwszym użyciem. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w wymienionych wyżej pozycjach parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ i 
nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 10: 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w § 3 ust. 9 projektu umowy posiada 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 
 
Pytanie 11: 
Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 
 
  1. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych: 
      Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: 
 

- za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi    
odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną 
część umowy, 
 
- za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Dostawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy, 
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- za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 5 godzin – 0,1% wynagrodzenia 
umownego za niedostarczony w terminie przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 5 
godzin Odbiorca skorzysta z uprawnienia określonego w § 3 ust. 9 umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w §8 ust. 1. 
 

 
 
 
 
Z poważaniem: 
Z-ca Dyrektora  

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
inż. Erwin Janysek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


