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Jelenia Góra, dnia 17 stycznia 2020 r. 

L.dz.NZ/..87../2020 

DO WYKONAWCÓW 

 

Dot.: Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii oraz w ramach 

programów lekowych, produktów leczniczych różnych i wyrobów medycznych dla 

potrzeb WCSKJ Nr ref.:ZP/PN/56/12/2019, Publikacja Ogł. DUUE: 2020/S 006-

008113 z dnia 09.01.2020 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 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – 

 tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub 

ampułko-strzykawki i odwrotnie? 

Odpowiedź: Pytanie niedoprecyzowane. Prosimy o pytania o konkretne pakiety. 

 

2. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz 

różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki  

i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania? 

Odpowiedź: Pytanie niedoprecyzowane. Prosimy o pytania o konkretne pakiety. 

 

3. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po 

ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej 

prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku. 

Odpowiedź: W przypadku zakończenia produkcji Zamawiający dopuszcza wycenę po 

ostatniej cenie. 

 

4. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po 

ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej 

prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku 

Odpowiedź: W przypadku wstrzymania/braku produkcji Zamawiający dopuszcza wycenę po 

ostatniej cenie. 

 

5. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych 

w  przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena 

innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod 

względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Należy przeliczyć do pełnych opakowań oraz zaoferować cenę do dwóch miejsc 

po przecinku. 
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Zestaw 2: 
Pakiet nr. 120 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 120 w poz. 2 żel w ampułkostrzykawkach o 

pojemności 12 ml w ilości 30 opakowań po 25 amp-strz.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Zestaw 3: 
 

Dotyczy terminu dostawy: czy w związku z nieograniczaniem konkurencyjności 

Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę leków do godz. 14.00? Obecny zapis o dostawie do 

godz. 9.00 preferuje hurtownie znajdujące się w okolicy Zamawiającego 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 4: 
 

Pytanie nr 1– dotyczy Pakietu nr 120 poz. 1 - 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 120 pozycja 1 oraz 2 produktu w 

postaci sterylnego 

(sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania 

wprowadzana cewników oraz 

innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak 

cewnikowanie, endoskopia czy 

cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt 

zawiera 2g lidokainy i 0,25g 

chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych 

ampułkostrzykawkach z podziałką 

o pojemności 6ml (6g) w pozycji 1 oraz 11ml (11g) w pozycji 2? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw 5: 
 

1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.19?  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: Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający wykreśli w par.  3.2. frazę „do godziny 9.00 w dni robocze” względnie 

zmieni ją tak, aby dostawy następowały do godziny 13 w dni robocze? Wykonawca 

wnosi o wydłużenie godzin pracy apteki do standardowych godzin pracy aptek 

szpitalnych (np. 7-14), albowiem tak określony termin dostawy wymusza indywidualne 

planowanie trasy kuriera na dany dzień, z uwzględnieniem konieczności dostawy do 

godziny 9 rano. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.2.2.1? zakłada się, że dostawa dokonywana 

będzie zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną i dokumentowanie tego przy każdej  

dostawie nie jest niezbędne. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza inne formaty faktur, poza „ESKULAP” (par. 4.1 umowy)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

5. Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia  reklamacji wskazany w par. 5.2  do 3 dni 

roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień 

firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a 

następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w 

krótszym czasie jest niemożliwe. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia  reklamacji wskazany w par. 5.3  do 3 dni 

roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień 

firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a 

następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w 

krótszym czasie jest niemożliwe. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

7. Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.3 frazę „nie mniej niż 100 zł dziennie”? Zapis taki 

grozi Wykonawcy rażącą stratą.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

      8. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy leku Phenobarbital 40mg z pakietu nr 105 do 

6 tygodni ze względu na fakt iż lek sprowadzany jest do Polski w ramach procedury 

importu docelowego 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 6: 
 
Pytanie 1:  

Czy zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 pozycja 1 ofertę cenową wyższą od limitu 

finansowania ale nie przekraczającą urzędowej ceny zbytu?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2:  

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy zamawiający wydzieli pozycję 2 w 

Pakiecie nr 11 do osobnego Pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i 

złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiajacego cenach?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3:  

          Czy zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 33 pozycja 1 ofertę cenową wyższą od limitu 

finansowania ale nie przekraczającą urzędowej ceny zbytu? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Zestaw 7: 

 
PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY 

1. Do §2 ust.4 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...z wyjątkiem przypadków których strony nie 

mogły przewidzieć w dniu składania oferty przetargowej".  

Odpowiedź:Brak zgody 

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.10 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 

 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.4 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust.4 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 
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6. 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 

7. 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 ilościowych i 

jakościowych – odpowiednio 48 godzin i 5 godzin, ale liczonych od momentu powiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o brakach lub wadach? 

Odpowiedź:Brak zgody 

8. §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 

9. 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 

10. 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. 
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Odpowiedź:Brak zgody 

11. 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 

12. Do treści §6 pkt 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." Jednocześnie prosimy z zrezygnowanie z zapisu o dodatkowych 

karach umownych za opóźnienie. 

Odpowiedź:Brak zgody 

13. 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 

 

PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY dla pak. nr 120      

1. Do §2 ust.4 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...z wyjątkiem przypadków których strony nie 

mogły przewidzieć w dniu składania oferty przetargowej".  

Odpowiedź: Brak zgody 

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.10 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.4 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 §4 ust.10 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie na fakturze numeru 

katalogowego (który jest wyłącznie numerem wewnętrznym, nadawanym przez producenta lub 

dystrybutora), numerem kodu EAN, który jest powszechnie używany i jednoznacznie określa 

przedmiot zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega §4 ust.10 wzoru umowy dot. Pakietu nr 

120, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie umieszczał na fakturze (lub dokumencie WZ) nr katalogowy 

asortymentu(lub kod EAN), w przypadku, gdy asortyment posiada taki numer. 

7. 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 ilościowych i 

jakościowych – odpowiednio 48 godzin i 5 godzin, ale liczonych od momentu powiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o brakach lub wadach? 

Odpowiedź: Brak zgody 

8. §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 

9. Wnosimy o zmianę treści §5 ust.7 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 
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umowy przez Zamawiającego nie może ponosić konsekwencji w postaci kar określonych w §6 

projektu umowy.  

Odpowiedź: Brak zgody 

10. 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 

11. 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 

12. Do treści §6 pkt 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." Jednocześnie prosimy z zrezygnowanie z zapisu o dodatkowych 

karach umownych za opóźnienie. 

Odpowiedź: Brak zgody 

13. 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 
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Zestaw 8: 

 

1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą 

nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia 

występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; 

tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym 

uwalnianiu i odwrotnie)? 

Odpowiedź: Zamawiający prosi o doprezycowanie pytania, którgo pakietu lub pozycji 

ma dotyczyć zamiana. 

 

2. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą 

nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia 

występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-

amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie? 

Odpowiedź: Zamawiający prosi o doprezycowanie pytania, którgo pakietu lub pozycji 

ma dotyczyć zamiana. 

 

3. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość 

sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość 

opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to 

złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

Odpowiedź: Należy przeliczyć do pełnych opakowań oraz zaoferować cenę do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

4. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych  

w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań 

zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Należy przeliczyć do pełnych opakowań oraz zaoferować cenę do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

5. 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: W przypadku gdy lek nie jest produkowany lub występuje tymczasowy 

brak produkcji Zamawiający dopuszcza wycienę po ostatniej cenie. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z 

Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na 

rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, 

to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i 

brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: Zamawiający prosi o doprezycowanie pytania, którgo pakietu lub pozycji 

ma dotyczyć wycena. 
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7. Dotyczy pakiet 3,7,9,57,63,64,96 czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki 

na tabletkę powlekaną? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy 

 

8. Dotyczy pakiet 24 pozycja 2, czy Zamawiający dopuści wycenę  Accofil, 48 mln j./0,5 

ml,rozt.d/wst,r.d/inf, 1 amp-strz. W ilości 150 opakowań? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy 

 

9. Dotyczy pakiet 48, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowani x 10 fiolek w ilości 

23 opakowania? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy 

 

10. Dotyczy pakiet 118, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z ampułki na fiolkę ? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy 

 

11. Dotyczy pakiet 119, prosimy o uzupełnienie ilości? 

Odpowiedź: 5 opakowań. Uzupełniony załącznik nr 1 w załączeniu 

 

12. Dotyczy pakietu nr 66 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby lek Infliximab był 

zarejestrowany i refundowany w programach lekowych B.32 (Leczenie Choroby 

Leśniowskiego Crohna) oraz B.55 (Leczenie pacjentów z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita 

Grubego)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

13. Dotyczy pakietu nr 86 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z Charakterystyką 

Produkt Leczniczego , aby zaoferowany produkt charakteryzował się stabilnością po 

rekonstytucji w jałowej wodzie do wstrzykiwań przez minimum 72 godziny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

14. Dotyczy pakietu nr 90 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę wszystkich 

produktów leczniczych octanu glatirameru, refundowanych w programie lekowym B.29, 

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia? 

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ. 

 

 

UWAGA !! 

 

Zmianie ulega termin składania ofert. 

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 12.02.2020 r. do godziny. 10:00 

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 12.02.2020 r. o godz. 11:00 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 zakupowej https://platformazakupowa.pl/wcskj w 

terminie do dnia 13.02.2020 r. do godziny. 10:00 

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 13.02.2020 r. o godz. 11:00 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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