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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

produktów leczniczych, wyrobów medycznych,  materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku,                

nr sprawy NZZ/31/P/19. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                    

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w 

sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie nr 86 w 

pozycji nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 27 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma 

niezależnymi portami, ponieważ: 

• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z 

linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga 

wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta 

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych 

związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów 

• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed 

mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 

• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek 

• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka 

forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na 

uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 86 pozycji 

nr 4, 5, 18, 23, 24, 31 i utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie 

oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w Grupie nr 86 w pozycji nr 16 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej 

odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej 

powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC? W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w Grupie nr 86 w pozycji nr 20 roztworu NaCl do irygacji 3 l w opakowaniu typu worek z 1 portem? W przypadku 

pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający w Grupie nr 86 w pozycji nr 26 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym 

zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca), w opakowaniu typu worek z dwoma portami? 

Uzasadnienie: 

Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich 

skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi. 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 6 – dot. grupy 115 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję numer: 2.2; 2.5, 2.6 i 2.7 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej i ważnej oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 7 

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, tabletki o przedłużonym uwalnianiu na tabletki o 

zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary 

tabletek.  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z wyjątkiem tych grup/pozycji w których przy udzieleniu odpowiedzi, dopuścił konkretną 

postać danego preparatu. 

 

Pytanie 8 

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?  

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 36 pozycji 3 produkt leczniczy Ceftazidime 2g w opakowaniu typu 10 butelek z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 89 produkt leczniczy Linezolid 300 ml w bezpiecznym opakowaniu stojącym typu KabiPac 

z dwoma portami różnej wielkości niewymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem (x 10 sztuk)? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający w pakiecie 86 pozycjach 6, 7, 9, 25 dopuści opakowanie równoważne z dwoma portami różnej wielkości typu 

KabiClear z polipropylenu? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 86 pozycja 29 produktu leczniczego Volulyte 6% - 6% 

Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) o 

osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza, norma 280-300 mOsm/kg, w opakowaniu worek Freeflex 500ml (x 20 sztuk)? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 86 pozycji 30 produktu leczniczego Voluven 6% w opakowaniu 

stojącym typu KabiPac z dwoma portami różnej wielkości (x 10 sztuk)? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 14 – dot. grupy 125, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy o wadze jednego kompresu min. 0,74g – pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 15 – dot. grupy 125, poz. 3-4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy o wadze jednego kompresu min. 1,61g – pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 16 – dot. grupy 125, poz. 5-6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy o wadze jednego kompresu min. 2,82g – pozostałe 

parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 17 – dot. grupy 130, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniu po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości z 

zapotrzebowania – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy nr 56 poz. 1 (Tramadol 100 mg/2 ml x 5 amp) do oddzielnego pakietu? 

Pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert, a Zamawiającemu na możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, 

spośród większej liczby Wykonawców. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający wymaga, aby w Grupie nr 93 poz. 1, 2 produkt Imatinib nie posiadał szczególnych wymagań dotyczących 

sposobu przechowywania z uwagi na fakt, że lek jest przepisywany w lecznictwie ambulatoryjnym, transportowany przez pacjenta, 

a brak zaleceń co do warunków przechowywania  gwarantuje  stabilność chemiczną leku i tym samym bezpieczeństwo pacjenta? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga produktów leczniczych, nie posiadających szczególnych wymagań w zakresie warunków przechowywania. 

 

Pytanie 20 – dot. grupy 56 

Czy Zamawiający wymaga, by Bupivacaina spinal była pakowana w jałowe blistry? 

Odpowiedź 

Tak, zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 21 – dot. grupy 89 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Linezolidu w butelce? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 22 – dot. grupy 93 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt leczniczy w kapsułkach? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 23 – dot. grupy 122, poz. 4-6 

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym 

asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 24 – dot. grupy 124, poz. 1 

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 25 – dot. grupy 124, poz. 1 

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1  do osobnego pakietu co wpływnie korzystnie na zachowanie konkurencyjności postępowania i 

na zmniejszenie cen ofert? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 26 – dot. grupy 125, poz. 1-6 

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 27 – dot. grupy 126, poz. 1-3 

Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 30 g? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 28 – dot. grupy 126, poz. 1-3 

Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o składzie: 50 %  wiskoza / 50 % poliester,  włókno typu spunlace? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 29 – dot. grupy 128, poz. 1-2 

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym 

asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 30 – dot. grupy 128, poz. 1-2 

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj.: poliestrowych i poliamidowych 

posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 31 – dot. grupy 128, poz. 4-6 

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości 

oczek? 

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm, Rozmiar 2 – 13mm x 15mm, Rozmiar 3 - 13mm x 15mm, Rozmiar 4 - 13mm x 15mm, Rozmiar 6 - 

13mm x 15mm, Rozmiar 8 - 13mm x 15mm, Rozmiar 10 - 13mm x 15mm, Rozmiar 14 - 13mm x 15mm 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 32 – dot. grupy 128, poz. 4-6 

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – 

szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? 

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku, Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w., Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 

mm j.w., Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w., Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 

mm j.w., Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w., Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. j.w., Rozmiar 14 – klatka 

piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 33 – dot. grupy 128, poz. 4-6 

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym 

asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 34 

Czy Zamawiający wydzieli z Grupy 1  poz. 1 do oddzielnej grupy co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a 

tym samym ofert korzystniejszych cenowo? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 35 

Czy Zamawiający wydzieli z Grupy 25  poz. 3, 4, 5, 6 do oddzielnej grupy co umożliwi złożenie ofert większej liczbie 

Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 36 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Grupie 12 poz. 1-7 posiadał własne, udokumentowane  badania kliniczne  

potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o 
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wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia)  oraz zabiegowych (chirurgia)? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby posiadał aktualne badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. 

 

Pytanie 37 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Grupie 12 poz. 1-7 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej? 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby był zarejestrowany przynajmniej na terenie Polski. 

 

Pytanie 38 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Grupie 12 poz. 1-7 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego 

monitorowania bezpieczeństwa terapii? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza produktów leczniczych w grupie nr 12 objętych obowiązkiem dodatkowego, szczególnego 

monitorowania bezpieczeństwa terapii. 

 

Pytanie 39 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający może rozdzielić Grupę 44 na dwa osobne pakiety, ponieważ lek 

Lomustine 40 mg x 10 kaps. sprowadzany jest w ramach importu docelowego, a lek Carmustine 100 mg fiol. s.subst.+ 

amp. rozp. jest już lekiem zarejestrowanym? 
Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 40 

Czy w związku z obowiązkiem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nałożonym na Zamawiającego 

poprzez art. 7 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza produkty zarejestrowane i dopuszczone do 

obrotu na obszarze UE zgodnie z wymaganiami dla leków biologicznych po 1 stycznia 2011 roku? 

Konsekwencją niedopuszczenia w w/w postępowaniu przetargowym wszystkich nowych leków, leków biologicznych i 

biopodobnych dopuszczonych do obrotu po 1 stycznia 2011 roku, pomimo, że zostały dopuszczone do obrotu na terenie UE będzie 

naruszeniem art. 29.1.2 PZP, gdyż utrudnia uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający dopuszcza produkty lecznicze zarejestrowane na terenie RP oraz dopuszczone 

w trybie czasowej zgody wydanej przez Ministra Zdrowia do obrotu na terenie RP. Jednocześnie wymagamy, aby oferowany lek w 

dniu otwarcia znajdował się na Liście refundacyjnej i mógł być stosowany w programach lekowych. 

 

Pytanie 41 

Czy w formularzu ofertowym Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia grup, na które Wykonawca nie składa oferty? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza wyżej proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 42 

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 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 43 – dot. grupy 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści  wycenę 2 opakowań preparatu Makrogol  74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem 

rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do 

kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze 

pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 44 – dot. grupy 7, poz. 1 

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? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol        

(74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 45 – dot. grupy 8, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści  wycenę 32 opakowań preparatu Makrogol  74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem 

rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do 

kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze 

pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 46 – dot. grupy 122, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 47 – dot. grupy 124, poz. 2 

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 48 – dot. grupy 125, poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 0,7g? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 49 – dot. grupy 125, poz. 3-4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 1,54g? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 50 – dot. grupy 125, poz. 5-6 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 2,71g? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 51 – dot. grupy 126, poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o chłonności >9g/g zgodnej z normą EN 1644-1, która odnosi się do metod badań 

włókninowych kompresów do użytku medycznego -- Część 1: Włókniny stosowane do produkcji kompresów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza także produkt o ww. parametrach, zgodny z normą EN 1644-1 lub równoważną. 

 

Pytanie 52 – dot. grupy 127, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o chłonności >9g/g zgodnej z normą EN 1644-1, która odnosi się do metod badań 

włókninowych kompresów do użytku medycznego -- Część 1: Włókniny stosowane do produkcji kompresów? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza także produkt o ww. parametrach, zgodny z normą EN 1644-1 lub równoważną. 

 

Pytanie 53 – dot. grupy 130, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 54 – dot. grupy 130, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 55 – dot. grupy 128, poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści opaski o składzie: przędza bawełniana, przędza poliamidowa i spandex? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Dotyczy projektu umowy 

 

Pytanie 56 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 16 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została 

zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 17 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?  

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby 

stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była dwa razy  wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego. 

Narusza to zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 57 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 16a wzoru umowy stawka kary umownej 10% została zastąpiona stawką 2%? W razie 

odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiekolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o 

której mowa w § 4 ust. 16a wzoru umowy? 

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowa to 

surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. W 

przypadku naruszenia §3 ust. 1a wzoru umowy poprzez wystawienie kilku faktur zamiast jednej faktury, Zamawiający nie poniesie 

żadnej szkody. Zatem wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości brutto zamówienia jest rażąco wygórowana w rozumieniu 

art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 58 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 18 wzoru umowy wyrażenie „bez wezwania do jej należytego wykonania” zostało 

zastąpione wyrażeniem „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy 

przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej 

zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć 

skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 59 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 20 wzoru umowy wyrażenie „15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej 

umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „15% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy”?   

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś 

od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej 

części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby 

przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu 

cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 60 

Do treści §3 ust.2 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust.2 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 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 61 

Do treści §4 ust.13 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu w części dotyczącej ewentualnego naliczenia przez 

Zamawiającego kary w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy, gdyż 

wcześniejsza cześć tego zapisu przy dokonaniu zakupu zastępczego zobowiązuje już Zamawiającego do pokrycia różnicy w cenie 

pomiędzy ceną wynikającą z umowy, a ceną jaką zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 62 

Do treści §4 ust.13 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 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 63 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w §4 ust.20 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie 

od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 64 

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu §6 ust.4 jako niezgodnego z normami współżycia społecznego i będącego 

nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługującego 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 orzeczenia Krajowej Izby 

Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 65 

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

preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 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 §7 ust.1 pkt 2) projektu umowy)? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 66 

Do treści §7 ust.1 pkt 4) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie do 1 roku dodatkowego okresu 

obowiązywania umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 66 

Do treści §7 ust.1 pkt 4) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie do 1 roku dodatkowego okresu 

obowiązywania umowy? 

Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 67 – dot. §4, ust 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 19% na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź 

Zamawiający w §4, ust 19 nie przewiduje stawki kary 19% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 68 – dot. §4, ust 15a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 10% na 0,1% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy 

naruszenie? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 69 

W związku z niejednoznacznymi zapisami umowy, proszę o potwierdzenie, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych i 

niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich jak: utrata statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu 

leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących 

uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia 

przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na 

niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?  
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Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego 

danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i 

niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 70 

Czy Zamawiający zgodzi się w § 4 ust. 20 wzoru umowy na zmianę całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy jako podstawy 

do ustalenia wysokości kary umownej, na wartość brutto niezrealizowanej części umowy? 

Zgodnie z wytycznymi UZP i wypracowanym stanowiskiem KIO określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien 

kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych 

koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale 

być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Powyższy zapis w brzmieniu przewidującym karę umowną w wysokości 

15 % całości wynagrodzenia (również prawidłowo zrealizowanego) pozostaje w sprzeczności funkcją kary umownej określonej 

przez przepisy kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 71 – dot. zapisów SIWZ, rozdział V, pkt. 8 

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w przypadku umowy, która zostanie zawarta na okres 18 miesięcy, Zamawiający przewidując 

sukcesywne dostawy, czyli nie przewidując przechowywania produktów w aptece szpitalnej/magazynie, jednocześnie wymaga od 

Zamawiającego dostarczenia produktów o terminie ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy? W związku z nadmiernym 

wymogiem w stosunku do zapisów SIWZ, czy Zamawiający skróci termin ważności dostarczanych produktów do minimum 6 

miesięcy od dnia dostarczenia towaru? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, czy za uprzednią zgodą Zamawiającego istnieje możliwość 

dostarczenia produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Zamawiający 


