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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2021 
(art. 135 pzp) 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,w trybie PODSTAWOWYM, 

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”,  

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

na: DOSTAWĘ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Z dnia: 13-09-2021r. 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 
 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL./FAX 58.777.66.73  

Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl 
Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl 

KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689 

Pytanie 1.1.  

Załącznik numer 4 do SWZ – projekt umowy: 

Czy Zamawiający wykreśli par 1.16 względnie  dopisze, że w takiej sytuacji zastosowanie mają 

przepisy dotyczące rozpatrywania reklamacji? Wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe 

stanowią w istocie zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale 

Wykonawcy, w terminach określonych umową. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje 

jednostronny, bez udziału Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle 

przepisów KC. 

 

Pytanie 1.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie łącznej ilości produktu 

leczniczego w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 (Enoksaparyna sodowa) z postaci 

ampułkostrzykawkowej na wielodawkową postać Enoksaparyna sodowa 300mg/3ml x 1 fiol. z 

powodu problemów z dostępnością ampułkostrzykawek na rynku? W przypadku decyzji 

pozytywnej prosimy o podanie w poz. 1 łącznej ilości postaci wielodawkowej, którą 

Wykonawca powinien wycenić. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do każdej fiolki 

zestawu do podawania leku: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych?  

 

Pytanie 1.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 22 leku 

Roksytromycyna w związku z planowanym zaprzestaniem produkcji?  

 

Ad. 1.1. Zamawiający w par. 1.16 zawarł zapis co do dostarczenia produktów 

niezgodnych z zapotrzebowaniem lub zamówieniem. Wykonawca natomiast 

„dopowiedział”, że chodzi o zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe. O ile braki ilościowe 

mogą być niezgodne z zamówieniem, o tyle kwestie jakości nie muszą być powiązane w 

żaden sposób z dostarczeniem zamówienia niezgodnym z zapotrzebowaniem lub 

zamówieniem. Jeśli Zamawiający zamówi cewnik, a otrzyma siatki ginekologiczne, to 

oznacza, że Wykonawca nie zrealizował wymaganego zamówienia, a zatem nie zaspokoił 
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zapotrzebowania Zamawiającego. W chwili wysyłania towaru Wykonawca akceptował 

ryzyko, że Zamawiający nie przyjmie produktów, których nie zamawiał. Zamawiający 

nie widzi tutaj powodu, aby takie zachowanie, tym bardziej w przypadku przedmiotu 

zamówienia, który ściśle wiąże się ze zdrowiem i życiem pacjentów traktować w trybie 

reklamacyjnym. Wykonawca musi dołożyć wszelkiej staranności, aby w wymaganym 

terminie dostarczyć zamawiane produkty – produkty niezbędne w procesie leczenia i 

ratowania życia ludzkiego – o czym należy bezwzględnie pamiętać. Dostawy muszą 

odbywać się płynnie, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę rodzaj działalności 

Zamawiającego. Braki jakościowe i ilościowe należą do zgłoszeń reklamacyjnych, dlatego 

też Zamawiający, na etapie sporządzania umów, w par. 1, ust. 16 projektu umowy – 

dopisze zdanie: „Braki jakościowe i ilościowe będą rozpatrywane w trybie reklamacji”. 

 

Ad. 1.2. Zamawiający wyraża zgodę – ilości powinien przeliczyć Wykonawca. Jest 

oczywiste, że do tej postaci leku należy dołączyć MiniSpike i strzykawki oraz potraktować 

opakowanie Enosaparyny 300mg jako komplet z MiniSpikem i strzykawkami. 

 

Ad. 1.3. Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietów – proszę w tej sytuacji wycenić 

pozycję ostatnią dostępną ceną i zaznaczyć ten fakt pod tabelą wraz z podaniem powodu 

braku.  

  
Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński 
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