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Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 2/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie 

różnych produktów leczniczych w podziale na 12 pakietów 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

 

Pytanie 1 

Pakiet 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EncapsaDr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane 

bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie 

żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 1,2 mld CFU/ kapsułkę – badania naukowe dowodzą, 

że odpowiada ono skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych); konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 

kapsułek? Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, 

większą odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności 

produktu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Pakiet 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30 Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane 

bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie 

żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 0,6 mld CFU/ kapsułkę – badania naukowe dowodzą, 

że odpowiada ono skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych); konfekcjonowanego w opakowaniach po 

30? Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą 

odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności produktu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 3 

Pakiet 8 poz. 1 

Czy w pakiecie 8 pozycji 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Fluconazol w 

opakowaniu 10 flakonów z odpowiednim przeliczeniem ilości?  

Odpowiedź: 

Wyrażam zgodę na fluconazol po  10 flakonów z odpowiednim przeliczeniem. 

Pytanie 4  

Dotyczy zapisów umowy 

Do treści §4 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 

552 Kodeksu cywilnego: "... 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. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy zapisów umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy §7 ust.1 ppkt 2) i 3) projektu umowy w traki 

sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia, czy zamówienia 

podlegającego reklamacji była wyłącznie proporcjonalna do wartości pozycji (części) zamówienia 

zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 50 zł - i wynosiła 0,5% od wartości tej 

pozycji (części), za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kar umownych 

możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 50 zł) nie zostaje uzależniona ani od 

realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego 

szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi 

zastrzeżenia wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 

353
1
 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, 

ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są 

wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, 

wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6  

Dotyczy zapisów umowy 

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 

dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), 

Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z 

umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §11 ust.2 pkt c) projektu 

umowy)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 7  

Pakiet 6 poz. 5 i 6. 

Czy w pakiecie 6 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek. 

 

Pytanie 8  

Pakiet 6 poz. 5 i 6. 

Czy w pakiecie 6 poz. 5 i 6 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu x 28 tabl. z odpowiednim 

przeliczeniem ilości opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu 28 tabl. z odpowiednim przeliczeniem. 

 

Pytanie 9  

Pakiet 6 poz. 9, 10, 11 

Czy w pakiecie 6 poz. 9, 10, 11 Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu x 60 tabl.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu 60 tabl. z odpowiednim przeliczeniem. 

 

Pytanie 10 

Pakiet 12 

Czy w pakiecie 12 Zamawiający wyraża zgodę wycenę leku w opakowaniu x 10 amp lub x 5 amp gdyż tylko 

w takie są dostępne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w opakowaniu 10 ampułek lub 5 ampułek z  odpowiednim 

przeliczeniem. 

 

 

          Dyrektor 

          Krzysztof Kowalczyk 

 


