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 Zgorzelec, dnia 18.01.2021r. 
 

ZAPYTANIE 1 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów 

do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów) 

 

 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1)  
Pytanie 1  
(Dotyczy pakietu 37 pozycja 45 i pakietu 3 pozycja 520) 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 37 pozycji 45 i pakietu 3 pozycji 520 celem uzyskania 
oferty korzystnej cenowo? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
(ZAPYTANIE NR 2)  
Pytanie 1 
(umowa par. 5 pkt 5)  
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści umowy par.5 pkt 5 w zakresie terminu reklamacji określonego jako 72 godzin 
dla pakietów 43,50. Jest to termin w praktyce niemożliwe do dotrzymania, biorąc pod uwagę funkcjonowanie 
typowego łańcucha dystrybucji. Rozpatrzenie reklamacji wymaga sprawdzenia zarówno dokumentów magazynowych, 
jak i księgowych, a następnie przewozowych. Minimalny termin wykonania tych czynności wynosi w przypadku 
Wykonawcy 4 dni. Wykonawca wnosi o zastąpienie w/w terminu rozpatrzenia reklamacji terminem 4-dniowym. W 
przypadku uznania reklamacji Wykonawca będzie prosił o ponowienie zamówienia, jest to niezbędne do prawidłowego 
przeprocesowania dostawy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
Zgodnie z projektem umowy Wykonawca ma 48 na rozpatrzenie reklamacji :uznanie badź nie a na-
stępnie kolejne 72 godz na dostarczenie towaru bez wad. Czyli razem to 120 godzin tj 5 dni. 
 
(ZAPYTANIE NR 3)  
Pytanie 1 
Dotyczy zapisów umowy 
Proszę o potwierdzenie, iż w razie wystąpienia okoliczności takich jak: 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?  
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. 

Odp. Zamawiający w razie wystąpienia okoliczności takich jak: 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 
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równoważnego/odpowiednika dokona zakupu konieczności u innego dostawcy oraz naliczy różnicę w 
cenie. 
 
Pytanie 2 
(Dotyczy § 2 ust. 9 pkt. a) wzoru umowy – termin dostawy) 
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostaw na czas niezbędny do ich prawidłowej realizacji, tj. na czas min. 
48 godzin dla pakiet nr 16?  
Obecny zapis wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 
29 Pzp) w przypadku leków, które ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem nie 
wymagają dostaw na dzień następny od daty złożenia zamówienia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody oraz wyjaśnia, ze podyktowane jest to małą powierzchnią 
magazynową, w szczególności dotyczy to leków termolabilnych. 
          
Pytanie 3 
(Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy – termin ważności produktów) 
Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych z 12 
miesięcy roku do 6 miesięcy od daty realizacji dostawy dla pakietu nr 16. 

Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie 
zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.  
Ewentualnie czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie we wzorze umowy zdania: „Zamawiający dopuszcza możliwość 
dostawy przedmiotu zamówienia z terminem ważności krótszym niż wymagany tylko w przypadku uzyskania przez 
Wykonawcę zgody od Zamawiającego”? 
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem ważności 
krótszym niż wymagany tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego. 

 
Pytanie 4 
(Dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy – kary umowne) 
Czy Zamawiający zgodzi się w § 6 ust. 3 wzoru umowy na zmianę wartości brutto 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 naliczaną również od prawidłowo zrealizowanego zamówienia pozostaje w sprzeczności 
z funkcją kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1  
(dotyczy pakiet nr 3 poz. 666-667) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), 
rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych 
podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak 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 6ml (6g) w pozycji 666 oraz 11ml 11(g) w pozycji 667? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że opakowanie zbiorcze nie jest większe niż 
25 szt. 
 
 
(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1  
Dotyczy zapisu § 6, ust. 1, lit. a Projektu Umowy:  
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości wadliwej lub niedostarczonej partii towaru? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
       
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty 
uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową 
Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie 
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Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na 
bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu Umowy § 4, ust. 4 następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości 
przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy Projektu Umowy § 6 ust. 3 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 1% wartości brutto umowy?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8A dopuści 2% HPMC o ph 6.8-7.6, lepkość 3200 mPa·s w ampułkostrzykawce o 

pojemności 2.5ml? Jeśli tak ile wówczas opakowań należy zaoferować? 
Odp.  Zamawiający dopuszcza powyższe– należy zaoferować 2000 opakowań tj za  1 opakowanie 2ml 

należy zaoferować 1 opakowanie 2,5ml. 
 
 
(ZAPYTANIE NR 6) 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie / wyłączenie  z Pakietu nr 2 pozycję nr 2 szczepionka dwuwalentna 
przeciw HPV 16, 18 do osobnego pakietu lub umożliwi start na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 2 
 Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody, proszę podać ostatnią cenę zbytu wraz z informacją o brakiem 

dostępności. 
 
 
(ZAPYTANIE NR 7) 
Pytanie 1 

(Dotyczy Pakietu nr 23 poz.11) 
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat AMOXICILLINUM + ACIDUM 
CLAVULANICUM 625mg w opakowaniu x 14szt., z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań?  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Pakietu nr 23 poz.24 
 Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat PANTOPRAZOLUM 0,04g subst. 
Rozpuszczalna w 5%glukozie i 0,9%NaCL, w opakowaniu x 10szt., z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
 
(ZAPYTANIE NR 8) 
Pytanie 1 
Dotyczy pakietu nr 22 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych niż przedstawiono w SIWZ wielkościach 
opakowań, z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wycenianej ilości: Pozycja 7 - proponujemy opakowanie 108 
tabl. zamiast 90 tabl. Jak należałoby dokonać przeliczenia: pozostawiając 2 miejsca po przecinku czy też zaokrąglając 
w górę/ dół do pełnego opakowania. 
Odp. Zgodnie z instrukcją SIWZ i załącznikiem nr 3 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia: 
W przypadku wystąpienia różnic między wielkościami opakowań podanymi w specyfikacji, a tymi które 
może wycenić wykonawca, należy dostosować ilość opakowań do ogólnej przewidywanej ilości 
zamówienia (zmienione pozycje należy wskazać w ostatniej kolumnie formularza cenowego w 
pakiecie).  
Należy zaokrąglić opakowania do 1 szt. pełnego opakowania w górę. 
 
 
(ZAPYTANIE NR 9) 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,005g/2,5ml w pakiecie nr 12, poz. 5 posiadał w swojej 

charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do 
wstrzykiwań? 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 
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Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,005g/2,5ml w pakiecie nr 12, poz. 5 posiadał w swojej 
charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy? 
Odp: Zamawiający wymaga jedynie aby produkt w momencie dostarczenia miał termin ważności co 
najmniej 12 m-cy, krótszy termin wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,005g/2,5ml w pakiecie nr 12, poz. 5 posiadał w swojej 
charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze: 
•   5 do 25 °C czy też 
•    2-8°C oraz 25°C? 
Odp. Zamawiający wymaga zapisu dotyczącego temp 5-25 

 
Pytanie 4  
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,005g/2,5ml w pakiecie nr 12, poz. 5 posiadał w swojej 
charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml? 
Odp. Zamawiający wymaga możliwości rozcieńczeń od 0,1-2,0mg/ml 

 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,01g/5ml w pakiecie nr 12, poz. 6 posiadał w swojej 
charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do 
wstrzykiwań? 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,01g/5ml w pakiecie nr 12, poz. 6 posiadał w swojej 
charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy? 
Odp. Zamawiający wymaga jedynie aby produkt w momencie dostarczenia miał termin ważności co 
najmniej 12 m-cy, krótszy termin wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,01g/5ml w pakiecie nr 12, poz. 6 posiadał w swojej 
charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu w temperaturze: 
•    5 do 25 °C czy też 
•    2-8°C oraz 25°C? 
 Odp.  Zamawiający wymaga zapisu dotyczącego temp 5-25°C 

 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt CISATRACURIUM 0,01g/5ml w pakiecie nr 12, poz. 6 posiadał w swojej 
charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml? 
Odp.  Zamawiający wymaga możliwości rozcieńczeń od 0,1-2,0mg/ml 

 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt ATRACURII BESILAS 0,025g/2,5ml w pakiecie nr 12, 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? 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 

 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt ATRACURII BESILAS 0,05g/5ml w pakiecie nr 12, 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? 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 10, poz. 26 (BUPIVACAINUM HYDROCHLOR.5mg/ml , możliwość przechowywania 
niewykorzystanego r-ru 24 godz. w temp.2-8) 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). 
Odp. Zamawiający nie wymaga jałowych blistrów 
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Pytanie 12 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 10, poz. 27 (BUPIVACAINUM SPINAL HEAVY 0,5% 0,02g/4ml) 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). 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 
 
(ZAPYTANIE NR 10) 
Pytanie 1 
(Pakiet 6 pozycje 10 i 11) 
Czy mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Personelu oraz bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne 
organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający wymaga gotowego do użycia leku – Paracetamol w 
pojemności 100 ml oraz Paracetamol w pojemności 50 ml - w butelce z polietylenu, spełniającej wymogi pracy w 
zamkniętym systemie infuzyjnym, biorąc pod uwagę m.in.:  

1. Sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, co powoduje, że względy mikrobiologiczne w tym zanieczyszczenia 
bakteryjne i wirusowe muszą być brane pod uwagę w doborze wszystkich elementów linii infuzyjnej – w tym 
opakowania z lekiem, 
2. Obowiązek zarządzania ryzykiem i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym (w tym m.in. zakażeniom związanym z 
obecnością cewników naczyniowych) przez podmioty lecznicze, 
 3. Koszty wygenerowanych odpadów: opakowanie szklane po preparacie Paracetamol o pojemności 100 ml jest 
znacząco cięższe od butelki z polietylenu z czym wiążą się wyższe koszty utylizacji. W tzw. „cyklu życia produktu” 
należałby doliczyć tę różnice do szklanego opakowaniu leku.  
4. Konieczność stosowania zamkniętych systemów infuzyjnych wskazywała m. in. WHO w roku 2007,  
5. Zapisy Rezolucji Komitetu Ministrów CM/RESAP(2011)1 oraz Rezolucji CM/RES(2016)2, zgodnie, z którymi 
opakowanie z lekiem gotowym musi spełniać wymogi pracy w systemie zamkniętym (ściany samozapadające się, 2 
niezależne porty, brak konieczności napowietrzania, objętość rezydualna mniejsza niż 5%) 
 6. Oznacza to, że opakowanie szklane (o ścianach sztywnych) ani też pojemnik o ścianach półsztywnych nie spełniają 
kryteriów pracy w systemie zamkniętym, co oznacza, że nie mają statusu leku RTU  
7. Opakowania szklane wymagają napowietrzania, co oznacza otwarcie klapki na przebiegu przyrządu do infuzji. Filtr 

tam umieszczony musi wówczas mieć wskaźnik BFE (działanie przeciwbakteryjne) i VFE (działanie przeciwwirusowe) 
na poziomie bliskim 100% i być zgodny z NIOSH – cechę tę potwierdzić musi wynik badania laboratoryjnego 
dostarczony przez wytwórcę / dostawcę. 
 8. Paracetamol nie ma działania bójczego, zatem otwarcie napowietrznika (przez personel medyczny nazywanego 
odpowietrznikiem) na przebiegu przyrządu do infuzji w przypadku korzystania z opakowań szklanych, który nie 
zawierałby filtra, powoduje otwarcie systemu infuzyjnego i zwiększa ryzyko kontaminacji bakteriami i wirusami, a co 
za tym idzie infekcji odcewnikowej. 
Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 2 
Pakiet 55 pozycje 7 i 8  
Czy Zamawiający wymaga, aby płyn wieloelektrolitowy był wolny od antykoagulantów, tj. nie zawierał hamujących 
krzepnięcie cytrynianów, które w pewnych sytuacjach klinicznych (np. czynne krwawienie, niski poziom wapnia u 
pacjenta czy zaburzenia czynności wątroby) mogą wywołać niebezpieczne dla życia pacjenta zaburzenia krzepnięcia?  
Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

 
Pytanie 3 
Pakiet 55 pozycje 7 i 8  
Czy Zamawiający wymaga płynu infuzyjnego wolnego od mleczanów, zawierającego jednocześnie wszystkie kationy 
obecne w osoczu, w tym także kation wapnia Ca2+? Podanie płynu niezawierającego wapnia może prowadzić do 
obniżenia stężenia zjonizowanego (niezwiązanego z białkiem) wapnia w osoczu, a tym samym stwarza zagrożenie 
wystąpienia zaburzeń krzepnięcia krwi u pacjenta 
Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
(ZAPYTANIE NR 11) 
Pytanie 1 
Zamawiający w załączniku numer 2 do SIWZ (Formularz cenowy), w pakiecie numer 29 pozycja asortymentowa 
numer 40 wymaga dostarczenia produktu leczniczego Zieleń indocyjaninowa proszek do przygotowania roztworu 

25mg. W kolumnie D (Opakowanie) dla tego produktu Zamawiający wskazał, iż oczekuje dostarczenia 
„5amp.+rozpuszcz.”, co wykonawca rozumie jako konieczność dostarczenia leku zawierające w jednym opakowaniu 
zieleń indocyjaninową i rozpuszczalnik. 
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Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowany do tej pory preparat zieleni indocyjaninowej był w postaci 
proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, a opakowanie zawierało dodatkowo rozpuszczalnik 
(0,9% NaCl) jednak zamawiający dopuszcza produkt zwierający jedynie zieleń indocyjaninową fiolka 
25mg jeśli rozpuszczalnikiem jest 0,9%NaCl lub woda do injekcji. 

 
Pytanie 2 
Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu leczniczego zawierającego wyłącznie zieleń indocyjaninową fiolka 
25mg, opakowanie 5 fiolek, przy założeniu, że zgodnie z opisem leku, rozpuszczalnikiem jest woda do iniekcji? 
Odp. Zamawiający dopuszcza 
 
(ZAPYTANIE NR 12) 
Pytanie 1 
Zamawiający w załączniku numer 2 do SIWZ (Formularz cenowy), w pakiecie numer 29 pozycja asortymentowa 
numer 40 wymaga dostarczenia produktu leczniczego Zieleń indocyjaninowa proszek do przygotowania roztworu 
25mg. W kolumnie D (Opakowanie) dla tego produktu Zamawiający wskazał, iż oczekuje dostarczenia 
„5amp.+rozpuszcz.”, co wykonawca rozumie jako konieczność dostarczenia leku zawierające w jednym opakowaniu 
zieleń indocyjaninową i rozpuszczalnik. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnym z wymaganiami Zamawiającego będzie 
dostarczenie w ramach pakietu numer 29 pozycja asortymentowa numer 40 w osobnych opakowaniach produktu 
leczniczego zawierającego zieleń indocyjaninową fiolka 25mg, opakowanie 5 fiolek, oraz osobno wody do iniekcji. 
Odp. Zamawiający dopuszcza produkt zawierający jedynie zieleń indocyjaninową fiolka 25mg jeśli 
rozpuszczalnikiem jest 0,9%NaCl lub woda do injekcji, bez konieczności osobnego dostarczania 
rozpuszczalnika. 
 
(ZAPYTANIE NR 13) 
Pytanie 1  
(Dotyczy pakietu nr 8A) 
Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach: 
Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania 
wewnątrzgałkowego objętość 2 ml x 1 szklana amp/strz. o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu 
powierzchniowym, preparat wysoce dyspersyjny, pH 6.8–7.6, lepkość 4 500–9 500mPas, kaniula 23G, temperatura 
przechowywania 2-25° C 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza 
 
 
(ZAPYTANIE NR 14) 
Pytanie 1 
Do §2 ust. 9 projektu umowy (załącznik nr 8.1 SIWZ): Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana 
umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 2 
Do §2 ust. 12 projektu umowy (załącznik nr 8.1 SIWZ): Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana 
umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia na cito do 12 godzin od chwili złożenia zamówienia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3 
Do §2 ust. 17 projektu umowy (załącznik nr 8.1 do SIWZ): W związku z tym, że Wykonawca nie zawsze jest w 
stanie zagwarantować realizację zwiększonych dostaw, np. w przypadku nagłego i nieprzewidzianego braku 
produktów na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §2 ust. 17 projektu umowy w taki sposób aby 
Wykonawca, w opisanej sytuacji, w miarę możliwości, zorganizował Zamawiającemu zwiększone dostawy 
zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie szpitala? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
 Do §5 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 8.1 do SIWZ): Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, 
zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych 
produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności 
zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do 
ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy 

o dopisanie do §5 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności 
mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego.". 
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyjaśnia, iż niektóre pozycje muszą znajdować się 
w magazynie apteki cały czas chociaż ich zużycie następuje raz w roku lub rzadziej np. anatoxyna jadu 
żmiji, siarczan protaminy itp. 
 
 
Pytanie 5 
Do §6 ust.1 lit. b) projektu umowy (załącznik nr 8.1 do SIWZ). Ze względu na rozbieżność zapisu prosimy o 
wskazanie, czy kara dotyczy § 2 ust. 12 projektu umowy czy też § 2 ust. 13? 
Odp. Zamawiający informuje że doszło do omyłki pisarskiej w §6 ust.1 lit. b)  jednocześnie 
Zamawiający  dokonuje zmiany §6 ust 1  projektu umowy następująco: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie swoich zobowiązań umownych: 

a)   w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z 
zapisów § 2 ust 9  i 12 8-11 lub § 5 niniejszej umowy - w przypadku gdy opóźnienie realizacji zamówienia 
jest dłuższe niż 72 godziny – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości wadliwej lub 
niedostarczonej partii towaru. Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych – Zamawiający 

ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary 
umownej, przewidzianej w § 6 ust. 3. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wy-
konawcę do należytego wykonania umowy. 

b)   w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 13 12 niniejszej umowy 
– w wysokości 100 zł za każdy przypadek,  

c)   w przypadku nie odebrania zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 5 ust. 7 niniejszej 
umowy nie później niż 24 godziny po upływie terminu odbioru – w wysokości 100 zł za każdy przypadek, 

d)   w przypadku nie wystawienia faktury korygującej w terminie jak § 5 ust. 8 niniejszej umowy oraz nie 
później niż w terminie 2 dni od daty zwrotu towaru, każdorazowo w wysokości 100 zł, 

z zastrzeżeniem, że wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 70% wartości 
umowy brutto. 

 
 
Pytanie 6 
Do §6 ust. 1 pkt 4 projektu umowy (załącznik nr 8.1 do SIWZ): Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów 
§6 ust. 1 pkt 4 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. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w ust. 1d jest jedynym narzędziem do wyegzekwowania korekty 
za zwrócony towar, a w przeszłości Zamawiający niejednokrotnie czekał na wystawienie dokumentu 
faktury korygującej powyżej 180 dni. 
 
 
Pytanie 7 
Do §8 ust. 2 lit.a) projektu umowy (załącznik nr 8.1 do SIWZ): Prosimy o dopisanie w treści §8 ust. 2 pkt 1 słów: 
„…, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
(ZAPYTANIE NR 15)  
Pytanie 1 
Czy Zamawiający w pakiecie 3 poz. 647 Sevofluran dopuści produkt oryginalny Sevorane płyn 250 ml, 
dystrybuowany w pojedynczych opakowaniach, w butelce plastikowej, ze szczelnym systemem zamknięcia quik fill? 
Obecny opis przedmiotu zamówienia skutkuje ograniczeniem konkurencji do jednego wykonawcy, w tym w 
szczególności wskazanie na produkt pakowany w butelki aluminiowe z systemem zamknięcia drager fill, 
dystrybuowany w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. 
Należy podkreślić,że Zamawiający wprowadzając do OPZ wymagania, których nie jest w stanie racjonalnie 
uzasadnić, a które wskazują jednocześnie na produkt Sevoflurane Baxter narusza w sposób oczywisty art. 29 ust. 2 
PZP, w konsekwencji czego naraża się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
poprzez czyn, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz.U.z 2019r. poz. 1440). 
Dopuszczenie leku Sevorane zapewni możliwość konkurowania w aspekcie składanych ofert oraz możliwość wyboru 
przez Zamawiającego oferty korzystniejszej cenowo. 
Odp. Zamawiający wprowadza do OPZ tylko te wymagania, które są podyktowane jego rzeczywistymi 
potrzebami i zapewniają ciągłość pracy i bezpieczeństwo pacjentów, w tym przypadku dąży do 
uniknięcia zmiany użyczonych parowników. Ze względu na różne modele i wiek aparatów do 
znieczuleń poprzednia zmiana parowników wynikająca ze zmiany produktu z sevofluranem 
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wymagała zmian technicznych, a ich instalacja trwała ponad kwartał. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, ze kolejne przeróbki nie są możliwe . 

 
Pytanie 2 
Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 647 Sevofluran 250 ml x 6 butelek 20 op. nie określił czy do podawania Sevofluranu 
będzie potrzebował w ramach umowy bezpłatnego użyczenia parowników kompatybilnych z lekiem i aparatami do 
znieczulenia będącymi na wyposażeniu bloku operacyjnego szpitala. Czy mając na uwadze art. 97 ust. 1 pkt 7 w zw. 
z art. 29 ust. 1 PZP Zamawiający zechce wskazać dokładną ilość parowników, które Zamawiajacy wymaga w ramach 
umowy bezpłatnego użyczenia i modele aparatów do znieczulenia, z którymi parowniki mają być kompatybilne? 
Odp Zapis dotyczący parowników znajduje się pod pakietem, proszę zapoznać się ze specyfikacją. 
 
 
(ZAPYTANIE NR 16)  
Pytanie 1 
Czy zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 37 pozycja 16, 43 ofertę cenową wyższą od limitu finansowania ale nie 
przekraczającą urzędowej ceny zbytu?  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

 

Pytanie 2 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy zamawiający wydzieli pozycje 15, 16, 17, 27, 28, 43 w 
Pakiecie nr 37 do osobnego Pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w 
korzystnych dla Zamawiającego cenach? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
(ZAPYTANIE NR 17)  
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wykreśli par. 2.6.? Towar będzie dostarczany przez kuriera i konieczność rozlokowania towaru w 
magazynie (ułożenie na półkach) spowoduje opóźnienie pozostałych dostaw przewidzianych na dany dzień.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody oraz wyjaśnia, ze dotyczy to wyłącznie przesyłek o łącznej wadze 
powyżej 576kg lub pojedynczej paczce cięższej niż 12 kg. 

 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.8?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.13? 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. 
Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody oraz wyjaśnia, iż w razie wystąpienia okoliczności takich jak: 
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 dokona zakupu konieczności u innego dostawcy 
oraz naliczy różnicę w cenie. 

 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wykreśli par. 2.14? Fakt wprowadzenia nowych leków do sprzedaży nie oznacza, że Wykonawca 
może je zaoferować w ramach niniejszej Umowy i że są one w takim razie automatycznie wprowadzane do oferty 
Wykonawcy zamiast, czy obok już oferowanych produktów. 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. 

Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody. Par 2.14 posiada zapis w którym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmiany produktu opisanego w załączniku nr 1 do umowy na jego tańszy odpowiednik lub 
zakup u innego Wykonawcy (w niższej cenie niż wskazana w niniejszej umowie) bez obowiązku zakupu 
produktu w ramach niniejszej umowy. W ocenie Zamawiającego zapis ten zabezpiecza również 

Wykonawcę 
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Pytanie 5 
Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.15 frazę: „W przypadku leków termolabilnych – dla prawidłowej realizacji dostawy 
-  niezbędne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego transport leków w odpowiednich warunkach w dacie 
dostawy.”? Dostawa odbywa się zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, za co Wykonawca bierze odpowiedzialność, 
nadto konieczność drukowania i dostarczania wydruków temperatury transportu powoduje opóźnienia w kolejnych 
dostawach zaplanowanych na dany dzień. 
Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody i jednocześnie informuję  że Par. 2.15 posiada następujący zapis: 
„W przypadku leków termolabilnych – dla prawidłowej realizacji dostawy - niezbędne jest przedłożenie 
dokumentu potwierdzającego transport leków w odpowiednich warunkach każdorazowo na wniosek 
Zamawiającego”. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w par. 5.4. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 3 dni robocze? Zgłoszona reklamacja wymaga 
rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej 
dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 48 godzin jest niemożliwe. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje 48 godzinny termin rozpatrzenia reklamacji. 

 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wykreśli par. 5.6.? Zagwarantowanie sobie możliwości zwrotu towaru „w przypadku pomyłki 
asortymentowej” oznacza, że w istocie towar sprzedawany jest na próbę, zaś Zamawiający w praktyce zawsze może 
zdecydować o jego zwróceniu. Produkty lecznicze jednak w takim wypadku nie będą się nadawać do dalszego obrotu, 
zatem Wykonawca narażony jest tu na rażącą stratę. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ nie kupuje towaru na próbę, pomyłki w zamówieniach 
również zdarzają się rzadko, niemniej jednak kiedy już do takiej sytuacji dojdzie Zamawiający chce 
mieć możliwość zwrotu niepotrzebnego towaru. 

 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.7? W przypadku uwzględnienia  reklamacji Wykonawca w odpowiednim trybie 
i terminie wymieni reklamowany towar na wolny od wad. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji zabieranie towaru 
nie następuje. Termin 72 godzin nie jest skorelowany z terminami rozpatrzenia i załatwienia reklamacji.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody oraz wyjaśnia że Wykonawca ma na rozpatrzenie reklamacji 48 
godzin a następnie w razie jej uwzględnienia w ciągu kolejnych 72 godzin Wykonawca odbierze 
reklamowany towar i dostarczy wolny od wad. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wykreśli par. 6.1.b. lub zmieni sposób naliczania kary umownej z wartości kwotowej na wartość 
procentową (0,2%) zmienianego zamówienia?  Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem w 
wysokości rażąco wygórowanej. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający wykreśli par. 6.1.c . lub zmieni sposób naliczania kary umownej z wartości kwotowej na wartość 
procentową (0,2%) nie odebranego zareklamowanego towaru?  Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich 
naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  
          
Pytanie 11 
Czy Zamawiający wykreśli par. 6.1.d . lub zmieni sposób naliczania kary umownej z wartości kwotowej na wartość 
procentową (0,2%) nie odebranego zareklamowanego towaru?  Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich 
naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 1 leku acidum valproicum oraz poz. 13 diali 
clorazepas w postaci fiolki+amp.rozp? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz. 36,37 leku ramiprilum w opakowaniu 
zawierającym 28 tabletek wraz z przeliczeniem liczby wymaganych opakowań ? Czy liczbę należy podać do 2 miejsc 
po przecinku czy zaokrąglić w górę? 
Odp. Zgodnie z instrukcją SIWZ i załącznikiem nr 3 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia: 
W przypadku wystąpienia różnic między wielkościami opakowań podanymi w specyfikacji, a tymi które 
może wycenić wykonawca, należy dostosować ilość opakowań do ogólnej przewidywanej ilości 
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zamówienia (zmienione pozycje należy wskazać w ostatniej kolumnie formularza cenowego w 
pakiecie).  

Należy zaokrąglić opakowania do 1 szt. pełnego opakowania w górę. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 51 leku enoxaparyna w postaci ampułko-strzykawek, 
gdyż tylko taka postać dostępna jest na rynku polskim ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

(ZAPYTANIE NR 18) 
Pytanie 1 
(dotyczące Formularza cenowego dla pakietu nr 38 poz 1) 
Czy Zamawiający w formularzu cenowym w pozycji nr 1 pakietu nr 38 wykreśli słowo „cytostatyk”? 
Informujemy, iż produkt leczniczy Tecentriq (atezolizumab) nie jest lekiem cytostatycznym. 
Odp. Zamawiający wykreśla powyższe, jednocześnie Zamawiający dokonuje aktualizacji formularza 
cenowego 

 
Pytanie  2  
(dotyczące Formularza cenowego dla pakietu nr 38 poz 11) 
Czy Zamawiający w formularzu cenowym w pozycji nr 11 pakietu nr 38 miał na myśli produkt leczniczy Wemurafenib 
240 mg znajdujący się w programie lekowym B. 59., a nie B. 48.? 
Informujemy, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
na 1 stycznia 2021 r., prokukt leczniczy Wemurafenib znajduje się w programie B.59. 
Odp. Tak, Zamawiający miał na mysli produkt leczniczy Wemurafenib 240 mg znajdujący się w 
programie lekowym B. 59. Zamawiający dokonuje aktualizacji formularza cenowego 
 
 
Pytanie 3  
(dotyczące Formularza cenowego dla pakietu nr 38a poz 1, 2) 
Czy Zamawiający w formularzu cenowym w pozycji nr 1 oraz 2 pakietu nr 38a miał na mysli produkt leczniczy 

Bevacizumab 25 mg/1 ml? 
Odp. Tak, Zamawiający miał na myśli produkt leczniczy Bevacizumab 25 mg/1 ml. Zamawiający 
dokonuje aktualizacji formularza cenowego 
 
 
 
(ZAPYTANIE NR 19) 
Pytanie 1 
dotyczy zapisów SIWZ pkt.7.6.1.2.: 
Czy Zamawiający dopuści katalogi lub prospekty lub foldery autoryzowanego dystrybutora przygotowane na 
podstawie danych źródłowych producenta? 
Odp. Zamawiający dopuści tłumaczenie katalogu/prospektu/folderu producenta jedynie w przypadku 
kiedy brak ww dokumentów w języku polskim. 
 
Pytanie 2 

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1, poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści natrium hyaluronicum o masie cząsteczkowej 2 500 000 daltonów, przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych parametrów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 3 
Istotne postanowienia umowy dostawy (Załącznik 8.1) 
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie kary umownej wskazanej §2 ust. 8 umowy w wysokości 5% wartości 
netto niewniesionych towarów? 
Uzasadnienie: 
Kara umowna za niewniesienie towarów w wysokości aż 10% ich wartości jest zbyt wygórowana, prosimy o obniżenie 
jej do 5%. Ponadto Wykonawca uważa, że kary umowne powinny być naliczane od wartości netto, gdyż to ta kwota 
określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług składający się na cenę brutto jest daniną publiczną, 
której Wykonawca jest tylko płatnikiem.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminów dostawy wskazanych w §2 ust. 9 pkt a) i b) jako 2 dni robocze? 
Uzasadnienie: 
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Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc 
posługiwanie się jednostkami roboczymi. Co prawda umowa przewiduje, że dostawy mają być dokonywane w 
najbliższym dniu roboczym, ale jeżeli zamówienie zostanie złożone w piątek po południu, realny czas dostawy wyniesie 
zaledwie kilka godzin. Posługiwanie się dniami roboczymi stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na 
dzień i godzinę złożenia zamówienia lub wystąpienia innej sytuacji wymagającej jego reakcji.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy wskazanego w §2 ust. 12 do 1 dnia roboczego? 
Uzasadnienie: 
Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §2 ust. 13 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „Jeżeli 
cena odpowiednika na rynku producenckim będzie wyższa niż cena przetargowa, Wykonawca dostarczy zamiennik 
po cenie rynkowej.”? 
Uzasadnienie: 
Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka braków towaru na rynku producenckim, jeżeli zamienniki okażą się droższe 
niż towary objęte umową, dostarczy on zamiennik po cenie rynkowej.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 16 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku braku 
możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę z jego wyłącznej winy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy 
zamówionego towaru, dostarczonego po terminie. W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie 
przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie wraz z pokryciem kosztów dostawy. Obowiązek 
ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty.”? 
Uzasadnienie: 
- Brak terminowej dostawy może wynikać z sytuacji niezależnych od Wykonawcy, np. z powodu działania siły wyższej 
lub osób trzecich. Wyciąganie wobec Wykonawcy negatywnych konsekwencji powinno być dopuszczalne tylko 
wówczas, gdy nieterminowa dostawa wynika wyłącznie z jego winy; 
- W przypadku zakupu zastępczego Wykonawca może zwrócić Zamawiającemu jedynie różnicę w cenie oraz koszt 
dostawy. Wykonawca nie wie, jakie inne koszty miałby zwrócić, czy będą zasadne i jaka będzie ich wysokość; 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 8 
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Umowa będzie rozliczana 
wartościowo. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania umowy, pełnego asortymentu 
lub ilości podanych w załączniku nr 1 lub przekroczenia ilościowego w poszczególnych pozycjach – przy nie 
przekroczeniu wartości umowy w okresie jej obowiązywania, Wykonawca oświadcza, że nie będzie miał żadnych 
roszczeń do Zamawiającego. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% wartości netto 
umowy,  a tym samym Zamawiający zobowiązuje się ją zrealizować w przynajmniej 80% jej wartości netto.”? 

Uzasadnienie: 
Zdaniem Wykonawcy minimalny poziom zamówień powinien wynosić 80% wartości umowy, niższe wielkości 
uniemożliwiają rzetelną ocenę ryzyka i przedłożenie oferty korzystnej dla obu stron. Ponadto próg ten powinien być 
obliczany od wartości netto, gdyż zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to właśnie ta wielkość określa wysokość zobowiązania. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §4 umowy ustępu nr 5? 
Uzasadnienie: 
Wykonawca nie ma żadnego wpływu na relacje Zamawiającego z NFZ, jeżeli Zamawiający decyduje się zawrzeć 
niniejszą umowę to znaczy, że potrzebuje określonych wyrobów i dysponuje środkami finansowymi na ich zakup. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §5 umowy ustępu nr 3? 
Uzasadnienie: 
Na mocy niniejszej umowy dochodzi do sprzedaży wyrobów aktualnie dostępnych na rynku na rzecz Zamawiającego. 
Wykonawca jako sprzedawca nie powinien mieć obowiązku wymiany już sprzedanych wyrobów na inne.  
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga co najmniej 12 miesięcznego terminu 
ważności, jeśli Wykonawca dostarczy towar o krótszej przydatności Zamawiający będzie domagał się 
wymiany zgodnie ze wskazanym punktem projektu umowy. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 4-8 umowy w następującym brzmieniu: „4. W przypadku stwierdzenia 
różnic ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy 
reklamację dotyczącą: 
- różnic ilościowych w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania reklamacji, 
- wad jakościowych w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia mu reklamowanego asortymentu, z wyjątkiem sytuacji 
określonych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.03.2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i 
trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 57, poz. 347 z 2008r. 
ze zmianami). 
Jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić 
reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych (po upływie 2 dni roboczych potrzebnych na 
rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę), na koszt Wykonawcy. 
W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do 

uwzględnienia reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru. 
Jeżeli towar nie podlega odesłaniu przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi ustępami, Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego odbioru zareklamowanego przez Zamawiającego towaru - nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od uzyskania informacji o powyższym złożonej w formie telefonicznej lub e-mail. 
Jeżeli nastąpi zwrot towaru Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie 2 dni 
roboczych od daty zwrotu towaru oraz zabezpieczy towar na czas transportu (tj. zapewni opakowanie transportowe). 
W przypadku wymogu stosowania formularzy i procedur reklamacyjnych Wykonawcy – Wykonawca ma obowiązek 
przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej wzory formularzy i procedury reklamacyjne w terminie do 7 dni 
roboczych od daty podpisania umowy.”? 
Uzasadnienie: 
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się jednostkami roboczymi; 
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego asortymentu, 
dlatego termin na jej rozpatrzenie powinien być liczony o momentu dostarczenia mu reklamowanego towaru. 
Wykonawca uważa, że dostarczenie mu reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego; 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 i 3 umowy w następującym brzmieniu: „1. Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań 
umownych: 
 w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niedostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 ust 
8-11 lub § 5 niniejszej umowy - w przypadku gdy zwłoka w realizacji zamówienia jest dłuższa niż 72 godziny – za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości netto wadliwej lub niedostarczonej partii towaru, ale nie 
więcej niż 5% wartości netto tej partii. Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 14 dni kalendarzowych – Zamawiający 
ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, 
przewidzianej w §6 ust. 3. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego 
wykonania umowy. 
w przypadku niezłożenia w terminie informacji wymaganych zapisami §2 ust. 12 niniejszej umowy – w wysokości 50 
zł za każdy przypadek, 
w przypadku nieodebrania zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 5 ust. 7 niniejszej umowy i jeżeli 
zwłoka przekroczy 1 dzień roboczy – w wysokości 50 zł za każdy przypadek, 
w przypadku niewystawienia faktury korygującej w terminie jak § 5 ust. 8 niniejszej umowy i gdy zwłoka przekroczy 
2 dni robocze, każdorazowo w wysokości 50 zł. 
3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania 
kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”? 
Uzasadnienie: 
- Odsyłamy do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności naliczania kar od wysokości netto; 
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych może doprowadzić do ogromnej dysproporcji pomiędzy wysokością 
naliczonej kary umownej a poniesioną przez Zamawiającego stratą. Należy pamiętać, że kara umowna ma być 
substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, 
zasadne jest więc jej miarkowanie. Z podobnych względów prosimy o obniżenie kwotowych kar umownych do 50 zł. 
W razie uzasadnionej potrzeby, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych; 
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się jednostkami roboczymi; 
- Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że kary umowne będą naliczane w przypadku zwłoki, a nie opóźnienia, czyli 
takim nieterminowym wypełnianiu obowiązków przez Wykonawcę, za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność; 
- Kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy powinna być naliczana w oparciu o jeszcze niezamówiony 
asortyment, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wysokość bez względu na stopień realizacji umowy; 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



13 

 

Pytanie 13 
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §6 umowy ustępu nr 6? 
Uzasadnienie: 
Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii nie jest możliwe dokonywania potrąceń 
należności zaistniałych w związku z realizacją umów zawartych na podstawie ustawy PZP. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, jednocześnie informuje że nie będzie 
dokonywał potrąceń w okresie epidemii zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

 

Pytanie 14 
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 7 umowy w następującym brzmieniu: „Całkowita suma kar umownych 
naliczonych zgodnie z treścią umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia netto określonego w 
Umowie.”? 
Uzasadnienie: 
Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności miarkowania kary umownej. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15 
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §8 ust. 3 umowy litery b)? 
Uzasadnienie: 
Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie 
kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji  i upustów stoi w istotnej sprzeczności 
ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa 
jest bowiem kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić 
wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku 
producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w 
sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku. 
 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody oraz wyjaśnia, iż do okresowych obniżek może tylko dojść za 
zgodą obydwu Stron umowy. Wykonawca ma prawo sprzedać przedmiot zamówienia po obniżonej 
cenie, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.  

 

Pytanie 16 
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: 

„Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie 

zawierania umowy okoliczności będących następstwem  wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, 

wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem 

epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, bądź innej epidemii.”? 

Uzasadnienie: 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub 

innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec 

czego w takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych 

utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na 

celu wykonanie umowy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W ocenie zamawiającego nie ma konieczności doprecyzowania 
tego w formie zaproponowanych zapisów. Możliwość zmiany wynika z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Pytanie 17 
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §10 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Strony umowy 
zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytego wykonania 
umowy to znaczy jeżeli Wykonawca z własnej winy: 
nie wymieni zasadnie zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie jak w § 5, 
nie zrealizuje terminowo 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, 
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nie dostarczy na wezwanie Zamawiającego, dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w 
placówkach ochrony zdrowa lub innych dokumentów wymaganych prawem.”? 
Uzasadnienie: 
- Umowa zawarta w trybie zamówienia publicznego powinna gwarantować stabilność stosunku zobowiązaniowego, 
odstąpienie od niej powinno być dopuszczalne wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, a nie wymienionych jedynie 
przykładowo; 
- Odstąpienie od umowy z powodu niewymienienia wyrobów wadliwych na wolne od wad powinno być dopuszczalne 
tylko wówczas, gdy reklamacja okaże się zasadne, czyli Wykonawca rzeczywiście dostarczy niepełnowartościowy 
towar; 
- Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne, gdy dane uchybienie spowodowane jest wyłączną winą 

Wykonawcy, a nie działaniem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
(ZAPYTANIE NR 20)  
Pytanie 1 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów § 2 ust. 8 oraz par. 6 ust. 1, 3 

 
 par. 2 ust. 8 
8.  W przypadku zlecenia usługi dostarczenia towaru firmie zewnętrznej, np. kurierskiej, Wykonawca ma obowiązek 
zlecić wniesienie towarów do wskazanego pomieszczenia na warunkach zawartych w § 2 pkt 6 . W przypadku, gdy 
Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go 
do magazynu Apteki Szpitalnej na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ 
na wykonanie usługi w wysokości 5% wartości brutto niewniesionych towarów. 
 
Par. 6 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań umownych: 
a)   w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z 
zapisów § 2 ust 8-11 lub § 5 niniejszej umowy - w przypadku gdy opóźnienie realizacji zamówienia jest dłuższe niż 
72 godziny – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,2% brutto wartości wadliwej lub niedostarczonej partii 
towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej lub niedostarczonej partii towaru. Jeżeli zwłoka będzie 

trwała powyżej 7 dni kalendarzowych – Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym 
z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 6 ust. 3. Przed wypowiedzeniem umowy 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy. 
b)   w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 12 niniejszej umowy – w 
wysokości 50 zł za każdy przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, 
c)   w przypadku nie odebrania zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 5 ust. 7 niniejszej umowy 
nie później niż 24 godziny po upływie terminu odbioru – w wysokości 50 zł za każdy przypadek, jednak nie więcej niż 
10% wartości brutto zareklamowanego towaru, 
d)   w przypadku nie wystawienia faktury korygującej w terminie jak § 5 ust. 8 niniejszej umowy oraz nie 
później niż w terminie 2 dni od daty zwrotu towaru, każdorazowo w wysokości 50 zł, 
z zastrzeżeniem, że wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 70% wartości umowy 
brutto. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

(ZAPYTANIE NR 21) 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dla Zadania 53 dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do 
podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający 
zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka 
zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym.  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 2 
§6 ust.6 wzoru umowy – czy Zamawiający doda zapis „… po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu przyszłej umowy o klauzulę antykorupcyjną: „Strony 
zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, 
autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między 
innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu 
w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu 
zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się 
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do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele 
nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda 
ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego 
ustępu”. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

(ZAPYTANIE NR 22) 
Pytanie 1 
Dot. projektu umowy § 2 ust. 9 
 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 9 §2 w sposób następujący:  
9. Termin realizacji poszczególnych zamówień licząc od momentu złożenia zamówienia faxem lub elektronicznie: 
 a) 24 godziny od momentu zamówienia dla wszystkich pakietów oprócz wymienionych w punkcie b i c, 
 b) 72 godzin od momentu zamówienia – dla pakietu nr 1, 2, 8A, 8B, 13, 25, 26, 28, 31,  
 c) 14 dni od momentu zamówienia – dla pakietu nr 29. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Pytanie 2 
 Dot. projektu umowy § 2 ust. 16 
 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 16 §2 w sposób następujący:  

16. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy 

dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca nie 

będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3 
Dot. projektu umowy § 2 ust. 16, 

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ust. 16 

§2 umowy w sposób następujący:  

16. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy 

dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca pokryje 

różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie. Różnica nie może przekroczyć 

10% wartości zamówionych i niedostarczonych produktów z umowy.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
Dot. projektu umowy §6  
Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy zapisu o następującej treści: 

 „ Siła Wyższa”  

a) Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w 

szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, stanu epidemii, a także innych zdarzeń, 

na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy 

(siła wyższa). 

 b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. 

Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres 

asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

 c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również 

jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 

wstrzymuje działanie siły wyższej. 

 d) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do wykazania za 

pomocą odpowiednich środków dowodowych brak możliwości realizacji obowiązków, o których mowa w 

zawiadomieniu.  

e) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły 

wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich 

wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy 

na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się 

drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

 f) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy 

miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem 
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natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym 

następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Wobec przepisów ogólnych nie ma konieczności doprecyzowania 
tego w formie zaproponowanych zapisów.  

 
Pytanie 5 
Dot. projektu umowy §6  

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy zapisu o 

następującej treści:  

8. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na 

terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez 

okres 90 dni po ich ustaniu.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W ocenie zamawiającego nie ma konieczności doprecyzowania 
tego w formie zaproponowanych zapisów. Możliwość zmiany wynika z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 
Pytanie 6 
Dot. projektu umowy §6 ust.1 pkt a, b, c i d oraz ust.3  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.1 pkt a i b oraz ust.3 umowy w sposób następujący:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań umownych: 

 a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 

2 ust 8-11 lub § 5 niniejszej umowy - w przypadku gdy opóźnienie realizacji zamówienia jest dłuższe niż 72 godziny 

– za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości wadliwej lub niedostarczonej partii towaru. Jeżeli 

zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych – Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie 

natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 6 ust. 3. Przed 

wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy. 

 b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 12 niniejszej umowy – w 

wysokości 20 zł za każdy przypadek 
c) w przypadku nie odebrania zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 5 ust. 7 niniejszej umowy nie 

później niż 24 godziny po upływie terminu odbioru – w wysokości 20 zł za każdy przypadek, d) w przypadku nie 

wystawienia faktury korygującej w terminie jak § 5 ust. 8 niniejszej umowy oraz nie później niż w terminie 2 dni od 

daty zwrotu towaru, każdorazowo w wysokości 10 zł, z zastrzeżeniem, że wysokość naliczonych Wykonawcy kar 

umownych nie może przekroczyć 70% wartości umowy brutto. 

 3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość 

żądania kary umownej w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
(ZAPYTANIE NR 23) 
Pytanie 1 
Dotyczy Pakietu nr 46  
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. nr 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty 
szerszemu gronu Wykonawców. 

Odp Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Pakietu nr 46  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu dwóch strzykawek z cytrynianem o stężeniu 46,7% i pojemności 
3ml każda, zestaw w jednym opakowaniu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza zestaw dwóch strzykawek z 
cytrynianem o stężeniu 46,7% i pojemności 3ml każda w jednym opakowaniu. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Pakietu nr 46  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 zestawu dwóch strzykawek z cytrynianem o stężeniu 46,7% i 
pojemności 3ml każda, zestaw w jednym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 100szt. 
Odp.  Zamawiający nie dopuszcza, wymaga opakowania nie większego niż 20 ampułek lub fiolek po 
5ml 

 
(ZAPYTANIE NR 24) 
Pytanie 1 
Czy w pakiecie 10 poz. 97 Zamawiający dopuści produkt leczniczy (Linezolid)  
w opakowaniu typu KabiPac? 
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Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe 
 
Pytanie 2 
Czy w pakiecie 21 poz. 45 Zamawiający dopuści produkt leczniczy (Levofloxacinum) w opakowaniu typu KabiPac? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

 
Pytanie 3 
Czy w pakiecie 33 poz. 3, 14-21, 25, 29 Zamawiający dopuści jako równoważne opakowanie typu KabiClear, które 
jest wykonane z polipropylenu i spełnia pozostałe parametry? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

 
Pytanie 4 
Czy w pakiecie 55 poz. 1-7 Zamawiający dopuści jako równoważne opakowanie typu KabiClear, które jest wykonane 
z polipropylenu i spełnia pozostałe parametry? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

 
Pytanie 5 
Czy w pakiecie 40 poz. 23 i 24 Zamawiający dopuści produkt leczniczy pemetrexed w postaci dwukwasu, jako 
substancję tożsamą, zgodnie z  definicją art. 15 punkt 9. Ustawy Prawo Farmaceutyczne, do wymaganej postaci soli 
sodowej, o tych samych właściwościach  w odniesieniu do bezpieczeństwa  
i skuteczności jako odpowiedników referencyjnych produktu leczniczego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem że ma co najmniej taką trwałość jak opisana 
w SIWZ 
 

 
W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej platformie zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec uaktualnione następujące dokumenty: 
1. 39_ZP_2020_Załącznik_nr_2_Formularze_cenowe _ZMIANA_ZAPYTANIE_1 

2. 39_ZP_2020_Załącznik_nr_8_UMOWY_ZMIANA_ZAPYTANIE_1 W załączonym pliku Zamawiający 
zmienił zapis dot. kar umownych w par. 6 ust. 1 
 
 

 
 

Z poważaniem 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 

                  Katarzyna Jagiełło 
                  Specjalista Działu 
              Zamówień Publicznych   
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