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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę leków  ogólnych oraz preparatów do żywienia poza

i dojelitowego

Zamawiający  informuje,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  wpłynęły  pytania

dotyczące  przedmiotowego  postępowania,  których  treść  wraz  z  odpowiedziami  udzielonymi

przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet Nr 21 

Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  w  pakiecie  nr.  21  wapno   o  gramaturze  5  kg  z

odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 123 op) ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet Nr 1 poz. 308

Pakiet  1  cz.  1  pozycja  308  "2%  Lignocain  żel  12,5  g  z  dodatkiem  chlorhexidin  do

cewnikowania"  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie  produktu równoważnego o

pojemności 11ml (11g) w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do treści §3 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dopisanie 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 odmo-

wy dostarczenia towaru Kupującemu."



Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektowa-

nych postanowień umowy. 

Pytanie nr 4 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do §8 ust. 1 pkt 1.3 projektu umowy. Prosimy o zmiany podstawy naliczania kar i wnioskujemy,

alby naliczanie kary odbywało się od wartości zamówienia co do którego doszło do naruszenia, a

nie od wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektowa-

nych postanowień umowy. 

Pytanie nr 5 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do treści §9 ust. 3 wzoru umowy prosimy o wykreślenie z niniejszego przepisu fragmentu upo-

ważniającego Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy

umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z dokonania za-

mówienia publicznego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektowa-

nych postanowień umowy. 

Pytanie nr 6 - dot. projektowanych postanowień umownych

Do §11 ust. 4 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy równoważni-

ka również w przypadku niezależnego od Wykonawcy czasowego braku oferowanego produktu

w obrocie? 

Odp.: Zamawiający informuje, iż § 11 ust. 4 lit b) projektowanych postanowień umowy otrzy-

muje brzmienie:

„b) zmiana producenta w przypadku zaprzestania produkcji lub czasowego braku oferowanego 

produktu przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny znajdujący się na liście 

refundacyjnej w cenie nie wyższej niż cena zawarta w złożonej ofercie przetargowej, ale nie 

wyższej niż limit finansowania,”.



Pytanie nr 7 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający w pozycji 14 pakiet 1 dopuści do postępowania produkt cytrynian sodu w stę-

żeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem

Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu

dożylnego o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 8 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie? 

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 3 z powodu chwilowych braków na rynku ? 

Odp.: Zamawiający prosi o wycenę z ostatniej dostawy. 

Pytanie nr 10 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 8 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 11 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 15 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 12 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 57

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 57 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 58

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 58 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie nr 14 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 62

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 62 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 15 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 69

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 69 z powodu zakończonej produkcji ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 16 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 77

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 77 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 17 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 87, 88

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 87,88 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 18 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 164 i 165

Prosimy o określenie, czy w pakiecie nr 1 poz. 164 i 165 czy Wykonawca ma wycenić takie 

same dawki czyli 37,5 mg ? Czy nastąpiła omyłka pisarska?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia , że w pakiecie nr 1 poz. 164 należy wycenić Lurazydon 37,5 mg x

28 tabl. - 15 op. a w poz. 165 należy wycenić Lurazydon 75 mg x 28 tabl. - 30 op. 

Pytanie nr 19 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 201 i 202

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 201 i202 do wyceny lek w postaci tabletki powle-

kanej ? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 263

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 263 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 21 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 264

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 264 z powodu braków u producenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 



Pytanie nr 22 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 289

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 289 do wyceny żel do oczu na rynku nie ma po-

staci maści. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 - dot. Pakiet Nr 1 poz. 343

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 343 na rynku nie występuję opakowanie Spirivy * 90 kaps. wraz z in-

halatorem. Prosimy o rozdzielnie pozycji lub możliwość wyceny Spirivy * 30 kaps + inhalator. 

Odp.: Proszę wycenić Spiriva 30 kps. + inhalator w ilości 108 op. 

Pytanie nr 24 - dot. Pakiet Nr 5 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 31 do wyceny lek Lignocainum h/chlor.WZF 2%
20ml * 5fiol. ? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 - dot. Pakiet Nr 5 poz. 53

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 53 do wyceny Vitacon inj. 10mg/1ml * 10 amp. z

odpowiednim przeliczeniem ? 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - dot. projektowanych postanowień umownych 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.11? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 10 i za-

kładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymcza-

sem par 3.11 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy

jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru to-

waru,  bez  udziału Wykonawcy i  możliwości  rozpatrzenia  reklamacji.  Jednostronna ‘odmowa

przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powi-

nien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 27 - dot. projektowanych postanowień umownych 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.16? 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 obo-



wiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje

produkt znajdujący się na liście refundacyjnej, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stra-

tą po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 28 - dot. projektowanych postanowień umownych 

Czy Zamawiający w par. 6.1. wykreśli zapis o dostarczaniu faktur do Kancelarii Głównej Zama-

wiającego? Faktury dostarczane są wraz z dostawą do Apteki szpitalnej; konieczność dostarcza-

nia dokumentów w inne miejsca znacząco wydłuża dostawę i opóźnia inne dostawy przewidzia-

ne dla danego kuriera na dany dzień.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 29 - dot. Pakietu Nr 2 poz. 11 

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 2 poz. 11 (Enoxaparin natricum 300 mg / 3,0 ml) zesta-

wu do podania leku: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 30 - dot. Pakietu Nr 31 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 poz nr 4 oczekuje Systemu do żywienia pozajelitowego w

worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowe-

go, aminokwasy o min. zawartości: azotu 7,8 g; energii niebiałkowej ok. 420 kcal , pojemności

650 ml, osmolarność ok. 1270 mOsm/l. do wkłucia centralnego? 

Odp.: Tak.

Pytanie nr 31 - dot. Pakietu Nr 31 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 poz nr 6 oczekuje systemu do żywienia pozajelitowego w

worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowe-

go, aminokwasy o min. zawartości: azotu 18 g; energii niebiałkowej 960 kcal , pojemności ok.

1500 ml, osmolarność ok. 1270 mOsm/l. do wkłucia centralnego? 

Odp.: Tak. 



Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania modyfikuje Załącznik nr 1A

w zakresie pakietu nr 1.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany w tym zakresie Załącznik nr 1A do SWZ.

 Podpisał:

           p.o. Z-CY DYREKTORA

         ds. Lecznictwa

               dr n. med. Janusz Kuśmierz


