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    DO   WYKONAWCÓW 

 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów farmaceutycznych, leczniczych oraz 

wyrobów różnych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. 

Ogińskiego 6 (NR REFERENCYJNY: ZP/PN/12/04/2020, PUBLIKACJA OGŁOSZENIA 

DUUE:   NUMER OGŁOSZENIA  2020/S 110- 266507 Z DNIA 09.06.2020 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. Szanowni Państwo, jako podmiot który jest dystrybutorem produktu Tiopental 0,5 i 1 g 

zarejestrowanego na terenie Polski prosimy o wydzielenie z pakietu nr 183 pozycja 9  

i utworzenie oddzielnego zadania. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 

ZESTAW 2: 

 

Dotyczy  pakietu nr 59 Dobutamine 250mg inj. iv. (proszek do p. r-ru do inf.) 1 fiol. s.subst. 
 

1. Czy Zamawiający w  pakiecie 59 dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji  

                              w postaci ampułek – lek obcojęzyczny? 

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem braku dostępności leku na terenie RP.                                                              

ZESTAW 3: 

) Czy Zamawiający w Pakiet 23 poz. 3 Bupivacaine Spinal Heavy  (20 mg/4 ml 5 amp. 4 ml) 

wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż 

stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie 

czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza 

anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i 

czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w 

sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in 

sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 

24;14(2):226-30)



  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besilate 10 mg/ml 5 amp. 2,5 ml  inj. iv. 

(roztwór do wstrzykiwań) w pakiecie 19, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym  

z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt produkt Atracurium besilate 10 mg/ml 5 amp.  5 ml 

inj. iv. (roztwór do wstrzykiwań) w pakiecie 19, poz. 2 posiadał zapis w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu  

w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

) Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 10 mg/5 ml 5 fiol. 5 ml inj. iv. 

(roztwór) w pakiecie nr 43 poz.1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący 

substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do 

wstrzykiwań ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

) Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 10 mg/5 ml 5 fiol. 5 ml inj. iv. 

(roztwór) w pakiecie nr 43 poz.1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący 

(całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

) Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 10 mg/5 ml 5 fiol. 5 ml inj. iv. 

(roztwór) w pakiecie nr 43 poz.1 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu 

ważności po rozcieńczeniu  w temperaturze:  

5 do 25 °C czy też 

2-8°C oraz 25°C? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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 7)  Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium 10 mg/5 ml 5 fiol. 5 ml inj. iv. 

(roztwór) w pakiecie nr 43 poz.1 posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający 

narozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

ZESTAW 4: 

           Do formularza asortymentowego : 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu Nr 153 poz. 2 

(„Ticagrelorum” 0,09 x 56 tabl ulegające rozpadowi w jamie ustnej) i utworzenie nowego 

pakietu obejmującego ww. produkt leczniczy. 

Lekiem odpowiadającym opisowi w poz. 2 pakietu nr 153  jest Brilique (ticagrelor) – 90 mg 

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Jest on sprzedawany bezpośrednio przez                     

w tzw. modelu DTH (direct to hospital), z pominięciem hurtowników.  

Pakiet nr 153  obejmuje aktualnie dwie pozycje asortymentowe. Wykonawca jest  

zainteresowany tylko  wspomnianym „Ticagrelorum” 0,09 x 56tabl ulegające rozpadowi w 

jamie ustnej, gdyż pozostałych nie ma swojej ofercie. W rezultacie obecny zakres zadania nr 

153  z jednej strony uniemożliwia nam zaoferowanie Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki 

ulegające rozpadowi w jamie ustnej,  a jednocześnie utrudnia złożenie oferty hurtowniom 

farmaceutycznym,  realizującym kompleksowe zamówienia. Nawet gdyby hurtownia złożyła 

taką ofertę, to najprawdopodobniej nie zrealizowałaby dostawy Brilique (ticagrelor) – 90 mg 

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, gdyż obecnie nie ma już możliwość zakupu tego 

produktu w                 . 

Chcielibyśmy podkreślić, że system sprzedaży bezpośredniej stosowany przez nas w stosunku 

do Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej w żadnym 

stopniu nie ogranicza konkurencji, a przede wszystkim dostępności leków dla pacjentów. 

Jako podmiot odpowiedzialny  wybraliśmy model DTH, uznając go za optymalny dla 

zaopatrzenia szpitalnego. Zarazem w pełni zgodny z obowiązującymi regulacjami, w myśl 

których obowiązek dostaw przewidziany w art. 36z Prawa farmaceutycznego nie ogranicza 

dostawców leków w wyborze modelu dystrybucji, w szczególności nie stoi na przeszkodzie 

prowadzeniu przez dostawców leków dystrybucji za pośrednictwem ograniczonej liczby 

hurtowników lub bezpośrednio do aptek lub szpitali (por. prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, r.pr. 

Marcin Kolasiński, Ekspertyza naukowa: Obowiązek dostaw leków na rzecz hurtowników w 

świetle prawa konkurencji i regulacji sektorowych, Uniwersytet Warszawski, Wydział 

Zarządzania, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych). 

Wydzielenie leku Brilique (ticagrelor) – 90 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 

do osobnego pakietu nie tylko nie utrudni składania ofert, ale zapewni Zamawiającemu 

dostawę całego oczekiwanego asortymentu. Zarazem taka zmiana SIWZ jest dozwolona na 

gruncie SIWZ, stąd prosimy o pozytywne  rozpatrzenie wniosku. 

Odpowiedź: Brak zgody. Zamawiający dodatkowo informuje że zmianie ulega załącznik 

nr 1 w zakresie pakietu nr 153.  
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ZESTAW 5: 

Pakiet nr. 204 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 204 w poz. 1 żelu znieczulającego o poj. 

12 ml reszta parametrów zgodnie z SIWZ ? 

Odpowiedź: Dopuszczamy.  

 

ZESTAW 6: 

1. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.18?  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 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. 

 

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: Nie. 

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza inne formaty faktur, poza „ESKULAP” (par.  3a.3 oraz  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. 
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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: Nie. 

 

8. Czy Zamawiający w par. 6.4  zamiast kary umownej w wysokości 20% wpisze karę umowną 

o wysokości 10%? Zapis ten, zwłaszcza w początkowym okresie wykonywania umowy, grozi 

Wykonawcy, w razie odstąpienia od umowy w początkowym okresie jej realizacji, zapłatą 

kary w rażąco wygórowanej wysokości.  

Odpowiedź:Nie. 

 

9. Czy Zamawiający wymaga aby leki w pakiecie 62 były zarejestrowane na terytorium całej 

Unii Europejskiej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza aby leki w pakiecie 62, były objęte dodatkowym 

monitorowaniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

11. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę leki w pakiecie 62 posiadały 

własne, udokumentowane  badania kliniczne w tym publikacje dotyczące stosowania u 

pacjentów w zakresie interny, kardiologii, chirurgii, chirurgii onkologicznej  potwierdzające 

skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania wszystkich zarejestrowanych dawek leku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

ZESTAW 7: 

 

1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów –tabletki na 

tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (punkt 2.3 SIWZ) 

 

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na 

ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (punkt 2.3 SIWZ) 

 

3.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób 

przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę? 

Odpowiedź: Tak, Zamawający wyraża zgode na przeliczenie opakowań. W związku z tym 

należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.   

 

4.  Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również 

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? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

5.  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: Tak, dopuszczamy. 

 

6.  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: Tak, dopuszczamy. 

 

 

ZESTAW 8: 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 202 pozycja 3  w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Zino. Dr. Zasypka? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 213 pozycja 1 oraz   w przedmiotowym 

postępowaniu: 

2.  Czy zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr., produkt równoważny pod względem składu i wskazań do 
stosowania, konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności odpowiadającym wymaganiom SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 
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ZESTAW 9: 

 

1. Dotyczy pakietów 94 i 96 w zakładce LEKI pakietu 178 w zakładce ONKO 
W związku z nie obsługiwaniem przez naszą firmę formatu Eskulap prosimy Zamawiającego o 
odstąpienie w zakresie pakietów nr 94, 96 i 178 od wymogu przesyłania elektronicznych 
faktur w ww. formacie lub alternatywnie zgodę na wysyłanie faktur w formacie pdf . 
Informujemy dodatkowo, że ……………… jest wyłącznym i bezpośrednim dystrybutorem leków 
będących przedmiotem zamówienia i z tego powodu operuje cenami zbliżonymi do cen 
producenta. Pozwoli to na zaoferowanie najkorzystniejszej ceny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 10: 

 

 
1.Czy w pakiecie 102 w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający dopuści 

opakowania wyposażone w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed 

pierwszym użyciem typu KabiPac? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

 

2.Czy w pakiecie 105 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu lidocaine w 

opakowaniu o pojemności 5 ml (zamiast 2 ml) z zachowaniem przez Zamawiającego ilości 

wymaganej w postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

3.Czy w pakiecie 105 poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast fiolek 20 ml 

ampułek 20 ml z otwieraniem typu ,,twist off” . Zaoferowane rozwiązanie ułatwia personelowi 

szpitala pracę z zaoferowanym produktem.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

4.Czy w pakiecie 108 Zamawiający dopuści opakowanie butelka typu KabiPac ? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

 

5.Czy w pakiecie 111 Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu 

Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji 

rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w 

temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 

25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 



  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

6.Czy w pakiecie 132 Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych ampułek wykonanych z 

polietylenu, nietłukących, pasujących do wszystkich strzykawek i niewymagajacych stosowania 

igły podczas pobierania leku z ampułki? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

7.Dotyczy § 3 ustęp 2.2; 3a ust. 3 oraz 4.1 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

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

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

8.Czy Zamawiający w § 5 ust. 2 wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę 

do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem np. 

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. 

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 4, polegającą na wykreśleniu 

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:Nie 

10.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 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:Nie 

ZESTAW 11: 

 
 Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ – pakiet 204  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku 
posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, 
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zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot 
zamówienia.  

Odpowiedź: Potwierdzamy.  

 
Pytanie nr 2– dotyczy pakietu nr 204 poz. 1-2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego rozpuszczalnego w wodzie 
żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów 
dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów 
odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.  
100 g żelu zawiera:  
• Wodę destylowaną  
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę  
• 2g chlorowodorek lidokainy  
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)  
• 0.060g hydroksybenzoat metylu  
• 0.025g hydroksybenzoat propylu  
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 
11ml (11g) w pozycji 1 oraz 6ml (6g) w pozycji 2? 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 

ZESTAW 12: 

 

1.Dotyczy pakietu 175  

 Czy Zamawiający wymaga zapisu w charakterystyce produktu leczniczego, o 
stabilności chemiczno-fizycznej po pierwszym otwarciu fiolki wynoszącej 
minimum 14 dni? 

Odpowiedź: Tak, wymagamy. 

ZESTAW 13: 

 
1.  Dotyczy zapisów SIWZ: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy przedmiot zamówienia nie jest wyrobem  leczniczym ani 
medycznym (Pakiet 200) wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia własnego, 
że asortyment będący przedmiotem dostawy nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny/ produkt 
leczniczy i przepisy prawa nie wymagają posiadania zezwolenia, wpisów do rejestru, dopuszczeń do 
obrotu i używania, deklaracji zgodności, kart charakterystyki? 

  Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 
 
2. Dotyczy Pakietu 200 poz. 3: 

Prosimy o określenie, jakich etykiet wymaga Zamawiający (np. z nadrukiem recepturowym – 
zewnętrznie / wewnętrznie, „trucizna”, „zmieszać przed użyciem”)? 

  Odpowiedź: Zamawiający wymaga etykiet z nadrukiem recepturowym – „zewnętrznie” 

oraz „trucizna”. 
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ZESTAW 14: 

 

Pytania do umowy (dla pakietu nr 1-198 oraz 214) oraz siwz: 
1. Do §2 ust.4  projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...z wyjątkiem przypadków których strony nie 
mogły przewidzieć w dniu składania oferty przetargowej".  
Odpowiedź: Nie 
 
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: Zgodnie z SIWZ. 
 
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: Nie 
 
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:NIe 
 
5. Do treści §3a ust.4 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3a 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 par.4 ust.6 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:Nie 
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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 dni, ale liczonych od momentu powiadomienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego o brakach lub wadach? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
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: Zgodnie z SIWZ. 
 
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:Nie 
 
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:Nie 

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:Nie 
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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:Nie 
 
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:Nie 
 
15. Do treści §8 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, w §8  po pkt 12 prosimy o dodanie pkt 13 
a),b),c)  w brzmieniu: 

„13. 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:Nie 
 
Pytania do umowy (dla pakietu nr 199-213): 
1. Do §2 ust.4  projektu umowy. Prosimy o dopisanie:"...z wyjątkiem przypadków których strony nie 
mogły przewidzieć w dniu składania oferty przetargowej".  
Odpowiedź:Nie 
 
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: Zgodnie z SIWZ. 
 
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."  
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Odpowiedź:Nie 
 
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:Nie 
 
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:Nie 
 
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 dni, ale liczonych od momentu powiadomienia 
Wykonawcy przez Zamawiającego o brakach lub wadach? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
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: Zgodnie z SIWZ. 
 
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.  
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Odpowiedź:Nie 
 
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:Nie 

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:Nie 
 
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:Nie 
 
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:Nie 
 
15. Do treści §8 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, w §8  po pkt 13 prosimy o dodanie pkt 14 
a),b),c)  w brzmieniu: 
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„14. 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:Nie 

 

 

 

ZESTAW 15: 

 
1. Pakiety 184-192 środki kontrastowe/ póz 192 

Czy w związku z dostępnością na rynku opakowania Iopromide 768mg/ml 370 mg jodu/ ml / inj 200 ml x 1 
Zamawiający dopuści takie opakowanie? ( w zamówieniu jest 10 fiołek x 200 ml 50 op) 

     Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

 

ZESTAW 16: 

 

 Czy Zamawiający wymaga, aby w zadaniu 1 pozycja 112 i 113  produkt Pyralgin i.v.  (Metamizolum 
natricum) 1 g / 2 ml  oraz 2,5 g/5 ml x 5 amp) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem 

Poltram (Tramadol hydrochloricum), roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, 

zgodnie z ChPL obu  produktów i  zgodnie z  aktualnymi zaleceniami Towarzystwa Leczenia Bólu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL produktu Poltram (Tramadolum hydrochloricum) w  

zadaniu 1   pozycja 160  można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj 

(Metamizolum natricum)., przed podaniem pacjentowi zgodnie z zaleceniami Towarzystwa Leczenia Bólu 

oraz ChPL produktu Pyralgin i.v.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w zadaniu 1 pozycja 118  posiadał w swoim składzie edetynian 
sodu (EDTA), który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się 

produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 Czy zamawiający, w pakiecie 1  pozycja 118 wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPl miały możliwość 

mieszania  w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 250C? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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 Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie 1 pozycji 105 zaoferowany produkt Lidocaine posiadał 
wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i 

multimodalnej zgodnie z rekomendacją Towarzystwa Leczenia Bólu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 

 

ZESTAW 17: 
Pytanie dot. kryteriów oceny 
Do rozdziału 14 pkt 14.1 SIWZ kryteria oceny ofert w zakresie terminu dostaw: Mając na uwadze 
szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność 
zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, 
polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 2 dni 
roboczych oraz terminu maksymalnego do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. 
Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej 
ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu 
konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
ZESTAW 18: 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia 
 
Pakiet 212 
Czy zamawiający dopuści : 
Wapno sodowane w postaci krótkich porowatych pałeczek, o średnicy 3 , charakteryzujące się wysoką 
absorpcją od 120 do ponad 180 litrów CO2 na 1 litr wapnia, w zależności od intensywności użytkowania, 
szybkości przepływów anestetycznych , rodzaju i liczby zabiegów, rodzaju stosowanych środków 
anestetycznych, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierające w swoim 
składzie  97 % Ca(OH)2; 3% NaOH; 13-17% H2O; Fiolet etylowy. Pakowane w 5l kanistry o gramaturze 4,5 kg. 
Wapno wysoko odporne na transport - zapewnia minimalną ilość pyłu. Proponowane wapno jest wapnem 
medycznym zaakceptowanym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, nie ustępujące w jakości wapnu 
wymaganemu przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy: 
1. Prosimy o modyfikację §3 ust. 8 projektu umowy na: 

„Niewykorzystanie w trakcie umowy 20% łącznej ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie 
stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązuje się do nie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.” 

Odpowiedź:Nie 
 

2. Wnosimy o zmianę §8 ust. 7-9 projektu umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, 
wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 
654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z 



  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 
nieistniejące.” 

       Odpowiedź:Nie 
 

3. Prosimy o wydłużenie czasu dostaw w przypadku uzupełniania braków ilościowych i dostarczenia towaru 
wolnego od wad do 3 dni roboczych.  

       Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

4. Prosimy o modyfikację §6 ust. 3 projektu umowy na: 
„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie 
Wykonawcy, Wykonawcy  naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,2 % wartości nie 
zrealizowanej w terminie dostawy, nie mniej niż 20 zł.  nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.” 

Odpowiedź:Nie 
 

5. Prosimy o modyfikację §6 ust. 4 projektu umowy na: 
 „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. Kary za opóźnienie dolicza się za okres do rozwiązania umowy, 
również w przypadku odstąpienia.” 

Odpowiedź:Nie 
 

 

ZESTAW 19: 

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 169 poz. 173 i 174 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 

bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, 

identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ w poz. 173? Zawartość żywych kultur bakterii 

probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym 

w NIL. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (produkt musi być zarejestrowany jako lek). 
 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 

bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach 

x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i 

zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ (produkt musi być zarejestrowany jako lek). 
 



  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________               

               tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100 

   fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, 

mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus 

rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w 

opakowaniach x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i 

zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ (produkt musi być zarejestrowany jako lek). 
 

 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego żywe kultury bakterii 

probiotycznych w formie liofilizatu? 

Odpowiedź: Nie wymagamy. 
 

ZESTAW 20: 

 
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 dostawy nie mniej niż 50 zł dziennie, nie więcej jednak niż 

10 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.  

Odpowiedź:Nie 

 

 

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:Nie 

 

 

ZESTAW 21: 

1. Dotyczy pak. 21 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Fostex, (100 mcg+6 mcg)/dawkę, aer.inhal., 180 dawek w ilości 20 op.?  

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.  
2. Dotyczy pak. 30 poz. 2  
Bardzo o doprecyzowanie jaki preparat Zamawiający miał na myśli , gdyż  „Caspofungin 2000 mg ; inj.iv ( 
proszek do p. kon. r-u do infuzji; 10 fiol 20 ml” nie występuje na rynku farmaceutycznym . Dostępny jest np. 
Caspofungin , 70mg, prosz.d/sp.konc.rozt.d/inf.,1 fiol.  

           Odpowiedź: Według formularza w pakiecie 30 poz. 2 widnieje dawka 70 mg. 
3. Dotyczy pak. 59 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat dostępny na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia? 

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem braku dostępności leku na terenie RP. 
4. Dotyczy pak. 102 poz. 1 
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Czy Zamawiający dopuści do wyceny Levofloxacin  5 mg/ml;100 ml, rozt.d/inf.,10 poj. KabiPac w ilości 50 op. ?  

Odpowiedź: Dopuszczamy ale w ilości 200 op. (tak aby w sumie było 2000 szt. - zgodnie z formularzem). 
 
5. Dotyczy pak. 114 poz. 1 oraz 3 
Czy Zamawiający dopusci do wyceny preparaty w postaci tab. o przedłużonym uwalnianiu?  

Odpowiedź: Nie. 
  
6. Dotyczy pak. 169 poz. 159 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny syrop o pojem. 250 g? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 
  

7. Dotyczy pak. 169 poz. 255 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Ebilfumin, 75 mg, kaps.twarde, 10 szt, blister preparat dostępny na 
jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia?  

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem braku dostępności leku na terenie RP (dotyczy pakietu 235). 
 
8. Dotyczy pak. 169 poz. 820 ( jest to pozycja pomiędzy nr 254 a 255) 
Bardzo proszę o określenie ilości opakowań do zamówienia. 
Bardzo proszę i dopuszczenie preparatu zarejestrowanego jako suplement diety ( tylko taka rej. jest dostępna)   

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wykreś;a się pozycje 820 z ww. pakietu. Wymieniony lek znajduje 
się w pakiecie 201 (suplementy diety). Zmieniony załącznik nr 1 w zakresie pakietu 169 w załączeniu. 
 
9. Dotyczy pak. 169 poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Witamina C 100 mg, tabl.draż., 25 szt ( suplement diety) ?, gdyż Ascorbic 
acid 100 mg , tab. draż.* 50 tab.( produkt leczniczy)  – zakończona produkcja . 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (musi być produkt leczniczy). 
 

10. Dotyczy pak. 173. 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Gensulin M40 (40/60), 300jm/3ml, zaw.do wstrzyk.,10 wkładów?  ( gdyż 
Gensulin M 40 ( 40/70  ) nie występuje na rynku )  

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 
 

11. Dotyczy pak. 198 poz. 1 
Czy Zamawiający dopusci do wyceny Desflurane , 240 ml, płyn do inhal., 6 butel w ilości 116,67 op. bądź 117 
op? ( opakowanie * 1 but. jest niedostępne).W przypadku zgody bardzo proszę o określenie ilości  op. do 
wyceny.  

Odpowiedź: Dopuszczamy, proszę wycenić 116,67 op. 
 
12. Dotyczy pak. 188  
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Gadoteidol , 0,5 mmol/ml; 20ml, roztw.d/wstrz., 10 fiolek w ilości 65 
op.?  

Odpowiedź: Dopuszczamy. 
 

13. Dotyczy pak. 202 poz. 3 
Czy Zamawiający dopusci do wyceny ZinoDr., zasyp.,przed podraż.skóry o dział.łagodz-ochr, 100g w ilości 20 
op.?  

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 
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14. Dotyczy pakietu nr 18  (Atosiban). 
Czy Zamawiający wymaga, aby leki w pak. 18  pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Tak, wymagamy. 
 

15. Dotyczy pakietu nr 23 poz. 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Bupivacaine Grindeks, 5 mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz.,5 
amp w ilości 200 opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

16. Dotyczy pakietu nr 38 poz. 1.  
Czy Zamawiający wymaga preparatu  zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 
1½’’, 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), 
zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy. 

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. 
 
17. Dotyczy pakietu nr 56  
Czy Zamawiający wymaga, aby leki w pak .56 pochodziły od jednego producenta? 

Odpowiedź: Tak, wymagamy. 
 

18. Dotyczy pakietu nr 86 poz. 1.  
(1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany 
produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie  infuzji dożylnej?  
(2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany 
produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% 
roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

19. Dotyczy pakietu nr 109 poz. 1  
(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, nie wymaga. 
 
20. Dotyczy pakietu nr 111 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 
0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia 
produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

 Dotyczy pakietu nr 111 poz. 1.  
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem 
posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-
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25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w 
temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

 Dotyczy pakietu nr 117 poz. 1.  
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w 
opakowaniu x 40 szt z  odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający 
wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania 
produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji 
dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i 
dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi 
zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania 
dożylnego? 

Odpowiedź: Dopuszczamy opakowanie po 40 szt. (należy zaoferować 900 op.). Pozostałe zapisy zgodnie  
z SIWZ. 

 

 Dotyczy pakietu nr 145 poz. 1.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g? 

Odpowiedź: Brak zgody. 
 

 Dotyczy pakietu nr 153 poz. 2.  
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu, preparat jest wyłącznie dystrybuowany przez producenta. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 173 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: Nie (produkt musi być zarejetrowany jako produkt leczniczy). 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 173 
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 338 
Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 41 podpozycja . 2.  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 

Odpowiedź: Brak zgody – wymagany jest inny lek. 
 

 Dotyczy pak. 169 poz. 261 podpozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Potazek ( dawka 610 mg, ale 315mg K+) ; suplement  diety? 

Odpowiedź: Brak zgody. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 137 podpozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 120 
opakowań? 
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Odpowiedź: Brak zgody. 
 

 Dotyczy pak. 169 poz. 164 
Czy Zamawiający dopuści do wyceny Atrodil, 20 mcg/dawkę, aer.inhal., 10 ml (200 dawek)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji dotyczącej aerozolu wziewnego. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 60 podpozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 242 podpozycja 1 
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki 
odporne na działanie soku żołądkowego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 40 podpozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 132 podpozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 132 podpozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz.60 podpozycja 1 . 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 136 podpozycja 2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości  5 
opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz.136 podpozycja 1  
 Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek w ilości 5 
opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 199 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml, 
koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C 
wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego 
leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i 
psychospołeczną? W przypadku zgody, proszę o podanie ilości opakowąń, jaką należy wycenić. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 41 podpozycja 3 .  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 41 podpozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Fostex, (100 mcg+6mcg/dawkę),aer.inhal., 180 dawek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pakietu nr 169 poz. 242 podpozycja 3. 
 Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki 
odporne na działanie soku żołądkowego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 Dotyczy pak. 169 poz. 51 podpozycja 2  
Cefadroxil 250 mg/5 ml proszek do zaw. doustnej 1 fl.100 ml, jest obecnie niedostepny, przewidywany termin 
dostępności to koniec roku 2020. Czy w związku  z tym wycenić w/w preparat z ostatnią ceną ?   

Odpowiedź:Należy wycenić preparat z ostatnią ceną. 
 

 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:  
• podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy też 
• ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (punkt 2.3 SIWZ), należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku. 
 
46. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku farmaceutycznym  zarejestrowane są  różne postaci leku, pod tą samą 
nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej 
postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: 
np.: ampułki - fiolki; ampułki – amp-strz.; fiolki – amp.-strz. ;  ampułki-pojemniki, flakony - butelki, 
 worki-butelki ; pojemniki-KabiPac(KabiClear) i odwrotnie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (punkt 2.3 SIWZ) 
 
47. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych , tj. : 

• tabletek  na tabletki powlekanie i odwrotnie; 

• tabletek na  kapsułki ( miękkie , twarde) , drażetki i odwrotnie ; 

• kapsułek  na kapsułki twarde lub miękkie i odwrotnie ; 

• tabletek na tabletki dojelitowe i odwrotnie ; 

• tabletek dojelitowych na kapsułki dojelitowe i odwrotnie ; 

• tabletek /kapsułek  o zmodyfikowanym uwalnianiu na tabletki/kapsułki o przedłużonym uwalnianiu i 
odwrotnie?  

             Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (punkt 2.3 SIWZ). 
 

48. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje 
przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 
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Odpowiedź: Tak, wymagamy adnotacji. 
 
 
49.  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 było go zastąpić należy: 
wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? 

Odpowiedź: Wycenić lek podając ostatnią cenę i podać informację o czasowym lub trwałym braku 
dostępności. 

 

UWAGA !! 

Ponadto Zamawiajaćy informuje, że zmianie ulegają SIWZ w poniższym zakresie: 

 

Zmianie ulega punkt 2 podpunkt 3 SIWZ. 

 

W SIWZ było: 

 

3. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NA WEZWANIE PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONACĘ ZGODNIE Z ART. 26 
UST. 1 Ustawy pzp wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego:  

Dla pakietów 23, 35, 39, 69, 77, 87, 88, 89, 109, 111, 115, 127, 129, 131, 167, 169 poz 110.  
a) Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi 

charakterystykę produktu leczniczego potwierdzającą wymogi zawarte w załączniku nr 1 

zakreślone na kolor czerwony- w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za oryginałem.  

 

Jest: 

 

3. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA NA WEZWANIE PRZEDŁOŻENIA PRZEZ WYKONACĘ ZGODNIE Z ART. 26 
UST. 1 Ustawy pzp wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego:  

Dla pakietów 23, 35, 39, 69, 77, 87, 88, 89, 109, 111, 115, 127, 129, 131, 167, 169 poz 110, oraz dla 
pakietu 175.  
a) Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi 

charakterystykę produktu leczniczego potwierdzającą wymogi zawarte w załączniku nr 1 

zakreślone na kolor czerwony- w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za oryginałem.  

 

Zmianie ulega punkt 6.9 SIWZ. 
 

W SIWZ było: 

 
6.9. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujące  oświadczenia i dokumenty (prosimy nie składać ich 

wraz z ofertą): 

b)  dla pakietów 23, 35, 39, 69, 77, 87, 88, 89, 109, 111, 115, 127, 129, 131, 167, 169 poz 
110.  
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Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi 

charakterystykę produktu leczniczego potwierdzającą wymogi zawarte w 

załączniku nr 1 zakreślone na kolor czerwony- w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za oryginałem. 

 

Jest: 

 

6.9  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujące  oświadczenia i dokumenty (prosimy nie 

składać ich wraz z ofertą):  

b)  Dla pakietów 23, 35, 39, 69, 77, 87, 88, 89, 109, 111, 115, 127, 129, 131, 167, 169 poz 110, 
oraz dla pakietu 175.  
Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi 

charakterystykę produktu leczniczego potwierdzającą wymogi zawarte w 

załączniku nr 1 zakreślone na kolor czerwony- w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za oryginałem. 

  
 

Zmianie ulega załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 153 oraz 169 oraz 175. Zmieniony 

formularz asortymentowo cenowy jako załącznik do odpowiedzi.  

 

Zmianie ulega termin składania ofert w punkcie 12 SIWZ. 

W SIWZ 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 13.07.2020 r. do godziny. 11:00  
12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 13.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

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

Góra. 

 

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 17.07.2020 r. do godziny. 11:00  
12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 17.07.2020 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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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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