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         Stargard, dn. 19.02.2019 r. 

 

          

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 7/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie 

różnych produktów leczniczych w podziale na 8 pakietów 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

 

Pytanie 1 

Pakiet 5 poz.1 

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; konfekcjonowanego w 

postaci kapsułek z możliwością otwierania kapsułek i rozpuszczania ich zawartości w celu sporządzenia 

zawiesiny? Produkt jest przeznaczony do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Pakiet 5 poz. 1 

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 jest przeznaczony do stosowania u noworodków, 

niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowany w postaci kapsułek z możliwością otwierania kapsułek 

i rozpuszczania ich zawartości w celu sporządzenia zawiesiny. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Pakiet 5 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane 

bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie 

żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 1,2 mld CFU/ kapsułkę – badania naukowe dowodzą, 
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że odpowiada ono skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych); konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 

kapsułek z możliwością otwarcia i sporządzenia zawiesiny doustnej. Technika mikroenkapsulacji zapewnia 

wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą odporność na działanie czynników 

zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności produktu.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4  

Pakiet 5 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30 Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane 

bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie 

żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 0,6 mld CFU/ kapsułkę – badania naukowe dowodzą, 

że odpowiada ono skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych); konfekcjonowanego w opakowaniach po 30 

kapsułek z możliwościa otwarcia i sporządzenia zawiesiny doustnej. Technika mikroenkapsulacji zapewnia 

wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą odporność na działanie czynników 

zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności produktu.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5 

Pakiet 4 

Czy Zamawiający w pak.4 dopuści wycenę preparatów do receptury za opakowanie ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie. 

 

Pytanie 6  

Pakiet 4 poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu : Acidum citricum monohydricum 1000 g ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 7  

Pakiet 4 poz.3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu : Ichthammolum, subst,100 g ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 8  

Pakiet 4 poz.5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Bismuthi subnitras ponderos., 250g?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 9  

Pakiet 4 poz.6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Calcii carbonas praecipitatum 1 kg.?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 10 

Pakiet 4 poz.7 

W związku z zakończoną produkcją Carbo Medicionalis subst. czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

preparatu: Carbo activatus, 50 g?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 11 

Pakiet 4 poz.11 

W związku z wstrzymaną produkcją Gummi arabicum, 100 g. czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

preparatu Gummi arabicum, 50g – 2 op.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 12 

Pakiet 4 poz. 21 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Natr. phosp.monobasicum, 1000 g ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 13 

Pakiet 4 poz.22 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Natr. phosp.bibasicum, 1 kg?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 14 

Pakiet 4 poz.25 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: w opakowaniu 10 g -1 op.(oferta korzystniejsza 

cenowo)  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 15 

Pakiet 4 poz.28 

W związku z zakończoną produkcją Saccharum Lactis 250 gsubs. czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 

preparatu: Lactosum monohydricum, 250 g  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  
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Pytanie 16 

Pak.4 poz.31 

W związku z zakończoną produkcją Zincum Oxydatum subst- proszę o wykreślenie w/w pozycji z pakietu 4.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 17 

Pakiet 6 poz.1 

W związku ze stałym wstrzymaniem w obrocie preparatu Vfend, 200 mg, prosz,rozp.d/sp.roztw.d/inf, x 1 

zestaw czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu:Voriconazol,200mg,prosz.d/sp. roztw. d/inf., 1 

fiol 1op.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Voriconazol 200mg,prosz.d/sp. roztw. d/inf., 1 fiol. 

 

Pytanie 18 

Pakiet 8 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu, który można przechowywać w temp. do 25 stopni , 

5 IU/ml;1ml,rozt.d/wst,inf.,10amp – 163 op.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymagam, ale dopuszcza.  

 

Pytanie 19 

Pakiet 7, poz.1 

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500 

ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez 

okres minimum 30 dni. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 20 

Pakiet 7 poz.1 i 2. 

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym 

zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  

dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10ml 

wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie 

zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i 

konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odpowiedź: 

pozycja 1- 340ml  

pozycja 2- 585000ml  

Dopuszczam możliwość wyceny wody na 10ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.  
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Pytanie 21 

Pakiet 7 poz.1 i 2 

Prosimy o sprecyzowanie czy dostarczany tlen ma przepływać przez dwie komory pojemnika z wodą 

(komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody 

wewnątrz drenu tlenowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie 22 

Pakiet 7 poz.1 i 2 

Prosimy o sprecyzowania czy pojemnik ma być wyposażony w  dźwiękowy alarm bezpieczeństwa 

uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający 

uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

         

Pytanie 23 

Dotyczy zapisów umowy 

Do treści §4 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 

552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia 

towaru Kupującemu." 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy zapisów umowy 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust.6 projektu umowy dotyczącego sposobu płatności, 

poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych wystawianych za dany miesiąc kalendarzowy i 

zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z 

dniem 1 stycznia 2014r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z 

uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od 

dnia 1 stycznia 2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów 

dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur? 

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 

mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to 

rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze 

zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z 

której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. Niezależnie od powyższego, 

zgodnie z art. 8a UoTZ „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, 

potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. Konsekwencją powyższego uregulowania jest 

brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminu doręczenia (a więc i 
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wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §6 ust.6 ogólnych warunków umowy dotknięty jest 

nieważnością. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy zapisów umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień umowy §7 ust.1 ppkt 2) i 3) projektu umowy w traki 

sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia, czy zamówienia 

podlegającego reklamacji była wyłącznie proporcjonalna do wartości pozycji (części) zamówienia 

zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 50 zł - i wynosiła 0,5% od wartości tej 

pozycji (części), za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kar umownych 

możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 50 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: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy zapisów umowy 

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

dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło 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 §11 ust.2 pkt c) projektu 

umowy)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

         Dyrektor 

         Krzysztof Kowalczyk 


