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Jelenia Góra, dnia 8.05.2020 r. 

L.dz.NZ/……531…../2020 

              DO WYKONAWCÓW. 
 

Dot.: ZP/PN/11/03/2020 „Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów do żywienia 

dojelitowego i pozajelitowego, oraz preparatów doustnych do żywienia noworodków i 

małych dzieci dla potrzeb WCSKJ”. Publikacja DUUE nr OGŁ. 2020/S 075-177875 z 

dnia 16.04.2020 r. 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy 

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania 

do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Zestaw 1: 

 

1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub 

jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by 

go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego 

braku czy nie wyceniać go wcale? 

Odpowiedź: Proszę wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz podać 

informacje o jego braku. 

 

2. Dotyczy pakiet 8 pozycja 8, czy Zamawiający dopuści wycenę smoczków Enfamil 

Standard Flow, smoczek, na butelkę, 6 szt w ilości 640 opakowań w pozycji 8a , 

ponieważ nie ma produktu zarejestrowanego razem ze smoczkiem . Jednocześnie 

informuję, że na fakturze będzie zajmował odrębną pozycję? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia załącznik nr 1 w zakresie pozycji 8. 

 

3. Dotyczy pakiet 8 pozycja 8, czy Zamawiający dopuści wycenę Enfamil 1 Premium, 

mleko, 59 ml, 6 but,/ulepszony skład/ w ilości 640 opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

4. Dotyczy pakiet 8 pozycja 12, czy Zamawiający dopuści wycenę Humana HN, prosz., 300 

g ( Humana z MCT 350 g-długotrwały brak) w ilości 12 opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę Humana HN prosz. 300 g. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga wyceny łacznej ilości 3500 g.   

 

5. Dotyczy pakiet 8 pozycja nr 9, czy Zamawiający dopuści wycenę  Hipp 1 Bio Combiotik, 

płyn, mleko,od urodzenia, 90 ml w ilości 3600 opakowań po x 1 sztuce kod EAN 

odpowiada takiemu opakowaniu ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Dotyczy pakiet 8 pozycja nr 10, czy Zamawiający dopuści wycenę Hipp HA Combiotik, 

płyn, mleko od urodz., 90 ml, plast.240 opakowań po 1 sztuce kod EAN odpowiada 

takiemu opakowaniu ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Zestaw 2: 

 
Pakiet 3 poz. 23 
W związku z tym, że została zaprzestana produkcja wyspecyfikowanej diety o pojemności 1000ml 
prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie diety w dostępnej pojemności 500ml z 
przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zgoda. 
 
 
Pakiet 3 poz. 26 
Z uwagi na zmianę receptury, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyspecyfikowanej diety o 
zawartości glutaminy 1,56/100ml, w butelce o pojemności 500ml, do której pasują zarówno zestawy 
do worków i do butelek? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pakiet 3 poz. 12 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie diety kompletnej dla dzieci do 18 miesiąca życia o 
osmolarności 305 mOsmol/l? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź: Zgoda. 

Zestaw 3: 
 

1. Do §2 ust.2 (wg numeracji raczej powinien być ust. 4) projektu umowy. Prosimy o 
dopisanie:"...z wyjątkiem przypadków których strony nie mogły przewidzieć w dniu składania 
oferty przetargowej".  
Odpowiedź:Brak zgody. W załączenieniu Wzór umowy z poprawioną numeracją. 

 
 
2. 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 zapisów §2 ust.11 i  §8 ust.3 lit. c) projektu umowy)? 
Odpowiedź: Brak zgody. 

  
 
3. Do treści §3 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 
wynikającą z treści 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: Brak zgody. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak 
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §3 ust.8-9 
umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  
Odpowiedź: Brak zgody. 

 
 
5. Do treści §4 ust.3 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust.3 
projektu umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe 
wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych 
przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków.  
Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz leków 
przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). 
Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z 
przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, 
wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest 
objęcie ich jedną fakturą. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
 
6. Do par.4 ust.5 projektu umowy. Prosimy o zmianę brzmienia zapisu na: „Wykonawca 
może naliczyć odsetki za opóźnienie zgodnie z  art.4 pkt 3 lit.a Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. (Dz.U. 2013 poz.403). 
Odpowiedź: Brak zgody. 

 
 
7. Do §5 ust. 1 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 §5 ust.1 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." 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
 
8. Do §5 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów §5 ust. 2 
projektu umowy poprzez zmianę sposobu liczenia  terminów rozpatrzenia reklamacji 
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ilościowych i jakościowych – odpowiednio 48 godzin i 21 dni, ale liczonych od momentu 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o brakach lub wadach? 
Odpowiedź: Brak zgody. 

 
 
9. §5 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów §5 ust. 3 
projektu umowy poprzez zmianę terminów realizacji reklamacji ilościowych i jakościowych – 
odpowiednio 48 godzin, ale liczonych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji? 
Odpowiedź: Brak zgody. 

 
 
10. Wnosimy o zmianę treści §5 ust.6 projektu umowy. Wykonawca zamówienia publicznego 
na dostawy leków nie może ponosić odpowiedzialności za wstrzymanie lub wycofanie z 
obrotu leków, ponieważ są to sytuacje od niego niezależne, w związku z powyższym w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie może ponosić konsekwencji w 
postaci kar określonych w §6 projektu umowy.  
Odpowiedź: Brak zgody 

 
 
11. Do §6 ust.3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §6 
ust.3 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w 
realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia 
zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 100 zł - i wynosiła 0,5% od 
wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? 
Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez 
Zamawiającego (zawsze minimum 100 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. 3531 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: Brak zgody. 
 

12. Do §6 pkt 4  projektu umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  
Odpowiedź: Brak zgody. 
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13. Do treści §6 pkt 5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 
wynikającą z treści 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." Jednocześnie prosimy z 
zrezygnowanie z zapisu o dodatkowych karach umownych za opóźnienie. 
Odpowiedź:Brak zgody. 
 
 
14. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §8 ust. 8 jako niezgodnych z normami 
współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym 
idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach 
publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych 
dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za 
realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 
Odpowiedź:Brak zgody. 
 
 
15. Do treści §8 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, w §8  po pkt 11 prosimy o dodanie 
pkt 12 a),b),c)  w brzmieniu: 

„12. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 
a).z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 
b).z powodu wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, 
niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, 
atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,  
c). z powodu wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy 
w całości lub części.” 

Odpowiedź:Brak zgody. 
 

 

Zestaw 4: 
1. Pakiet 7 pozycja 19 - W związku z tym, iż opisany produkt nie występuje na rynku 

w worku, czy Zamawiający dopuści opakowanie ,,butelka szklana" ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

2. Dotyczy § 4 ustęp 1 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 

faktury w formie elektronicznej w formacie .pdf lub .fak? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 3, poprzez 

wykreślenie z zapisu minimalnej kary w wysokości 100,00 za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie? W przypadku zamówień o niskiej wartości ww. kara jest 
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wyraźnie zawyżona. Pozostawienie w dotychczasowym zapisie kary w wysokości 

0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy jest wystarczające, 

szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania 

odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

Odpowiedź: Brak zgody 
 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 4, dotyczącej 

wykreślenia zapisu kary w wysokości 5% wartości umowy, pozostawiając zapis o 

20% wartości niezrealizowanej umowy? W przypadku zamówień o niskiej wartości 

ww. kara jest wyraźnie zawyżona, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 

Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

Odpowiedź: Brak zgody 
 

 

Zestaw 5: 

 

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego 

zapisu w § 6 ust. 3, 4 wzoru umowy:  

3. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn 

powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień 

opóźnienia – po 0,5 % wartości brutto nie zrealizowanej w terminie części dostawy nie mniej 

niż 50 zł dziennie, nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie 

części dostawy.  

Odpowiedź: Brak zgody 
 

 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, 

nie mniej jednak aniżeli 5% wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary 

naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.  

Odpowiedź:Brak zgody 
 

 

UWAGA!! 

Ponadto Zamawiający informuje że zmianie ulega termin składania ofert zgodnie  

z poniższym:  

BYŁO:  

12. Termin składania i otwarcia ofert  

12.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6.1 i 7 należy złożyć  

w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny. 11:00  

 

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra. 
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JEST: 

12. Termin składania i otwarcia ofert  

12.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6.1 i 7 należy złożyć  

w formie elektronicznej za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/wcskj  

w terminie do dnia 25.05.2020 r. do godziny. 11:00  

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje 

stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę  

z uwzględnieniem powyższego. 

 

Z poważaniem 
z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

inż. Jerzy Świątkowski 
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