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DO   WYKONAWCÓW 

  

Dotyczy: ZP/PN/19/05/2021 Dostawa pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi wraz 

z zapewnieniem oprzyrządowania dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny 

Jeleniogórskiej. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072262/01 z dnia 2021-06-02 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

ZESTAW 1 

1. Doprecyzowując opis Specyfikacji, czy wymagają Państwo, w pakiecie zbiorczym , aby 

do rzeczonego postępowania dopuszczone zostały tylko paski współpracujące z 

glukometrami, które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym 

zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej 

normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów.  

Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  na 

potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 

Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od 

producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot 

uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości 

(podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające 

zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym 

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? 

Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z 

dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

2. Czy Zamawiający wymaga w w pakiecie zbiorczym  specyfikacji w rzeczonej pozycji dla 

kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, 

które to reprezentują bezpośrednio WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku 

producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? 

WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 

2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, 

wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki 

narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania 

Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia 

wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania 

dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, 

w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami 
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wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za 

każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada 

stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  
 

3. Zważywszy, iż na rynku polskim według najlepszej naszej wiedzy nie ma glukometrów z 

certyfikatem ISO potwierdzającym skuteczność i precyzję pomiarówa. u noworodków a 

jedynie z zapisem, iż paski nadają się do pomiaru krwi noworodków bez potwierdzoenia 

tego badaniami a to weryfikuje Certyfikat min ISO 15 197 : 2015 , a tym samym 

Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne 

powstałe w przypadku wdrożenia procedury na podstawie badań glikemii noworodków na 

sprzęcie, który nie jest certyfikowany do owych badań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

4. Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postepowaniu w w pakiecie zbiorczym 

specyfikacji, takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o 

niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i 

znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki 

u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie 

zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są 

prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie 

odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia 

procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych 

zagrożeniach? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

5. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z treścią Ustawy PZP ( 

odpowiednio art. 7 i 29 rzeczonej Ustawy) dopuszcza w rzeczonym postępowaniu złożenie 

w  pakiecie zbiorczym specyfikacji  oferty równoważnej, w postaci wysokiej jakości 

pasków testowych typu Glucomaxx do kompatybilnych z nimi  glukometrów (wraz z 

przekazaniem  glukometrów których cena zawarta będzie w cenie pasków testowych) 

charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding 

eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi 

wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego 

o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym 

dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew umieszczona na 

szczycie paska testowego g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania 

pasków testowych w ciągu 6 miesięcy : h)  zakres pomiarowy 20-600 mg/dl z możliwością 

zamiany na mmoll przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy 

ISO15197: 2015 ( potwierdzona Certyfikatem precyzja i dokładność całego systemu czyli 

glukometrów , pasków i płynów kontrolnych ); i) zalecana temperatura przechowywania 

pasków w zakresie 2-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty 

aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ   
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ZESTAW 2 

6. Czy w pakiecie nr 1 należy wycenić 4000 opakowań, w których jest po 50 szt. pasków?  

Odpowiedź: Tak, należy wycenić 4000 opakowań, w których jest po 50 szt. pasków. 

 

ZESTAW 3 

7. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych przeznaczonych do wykonywania pomiarów 

u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych, włączając w to noworodki, a co za tym 

idzie – posiadających korektę hematokrytu w zakresie min. 10-70%? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

8. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe 

zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury 

przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona 

w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i 

na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury 

przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

9. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były 

wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na 

szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co 

zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika 

w błąd. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

10.Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w Pakiecie zbiorczym w przedmiotowym 

postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków 

testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i 

wilgotności? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

ZESTAW 4 

Dot. przedmiotu zamówienia 

11.Czy Zamawiający oczekuje opakowania pasków= 50 sztuk składającego się z 2 fiolek po 

25 szt. pasków? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

12.Czy Zamawiający oczekuje aby czas przeznaczony na dopełnienie brakującej próbki krwi 

był krótszy niż 3 sekundy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

13.Z uwagi na to, że roztwory kontrolne są sprzedawane w niepodzielnych opakowaniach 

zawierających po 3 buteleczki z innym rodzajem roztworu kontrolnego (zgodnie z 
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oczekiwaniem Zamawiającego dla poziomu niskiego, normalnego i wysokiego) prosimy o 

potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wyceny 80 zestawów płynów kontrolnych, a nie 

80 buteleczek dla danego poziomu. Tym bardziej, że zapis w załączniku nr 5, poz. 9 

wskazuje, że Zamawiający oczekuje płynów kontrolnych na zakresie trzech poziomów.  

Odpowiedź: Tak, wycena 80 zestawów płynów kontrolnych 

 

14.Dot. SWZ rozdział 8 pkt. 8.2.1 

Ze względu na brak możliwości umieszczenia na przelewie całej treści oczekiwanej przez 

Zmawiającego w rozdziale 8 pkt.8.2.1 zwracamy się z prośba o wyrażenia zgody na dopisek o 

treści: 

„ Wadium – postępowanie nr ref:  ZP/PN/19/05/2021” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

15.Dot. wzoru umowy §3 ust. 1a 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw CITO do 2 dni roboczych od chwili 

złożenia zamówienia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

16.Dot. wzoru umowy §3 ust. 2 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie godziny dostawy do magazynu Apteki WCSKJ do 

godziny 13:30 w dni robocze. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

17.Dot. wzoru umowy  §3 ust.8 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 3 ust. 8 poprzez dodanie do niego ostatniego zdania o 

brzmieniu „W przypadku realizacji uprawnienia do nabycia zastępczego Zamawiający 

zobowiązany jest dokonać go po cenie nie wyższej niż 10% od wartości brutto danego towaru 

wynikającej z niniejszej umowy.” 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

18.Dot. wzoru umowy §5 ust. 3 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia ewentualnych braków ilościowych 

oraz dostarczenie towaru wolnego od wad do 72 godzin roboczych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ   

 

19.Dot. wzoru umowy § 6 ust. 1, 4, 7 

W nawiązaniu do zapisów umowy § 6 ust. 1, 4, 7 zwracamy się z prośbą o modyfikację 

zapisu poprzez zastąpienie określenia „ opóźnienie„ określeniem  „zwłoka”. 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w § 6 ust. 1, 4, 7 zastępując 

określenie „opóźnienie” określeniem „zwłoka”. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:  

 

1. W razie trzykrotnej zwłoki w dostawach w okresie objętym umową, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części 

umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od 

umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za 

odstąpienie.  

7. Niezależnie od kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy, Zamawiający w razie 

zwłoki Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu 

ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie umowy jak również 

zlecić wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To 

samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki  w wykonaniu umowy lub 

poszczególnych dostaw w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy 

lub poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności 

do wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających 

konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. 

 

Zmieniony Załącznik Nr 3 w załączeniu.  

 

20.Dot.  wzoru umowy § 6 ust. 3 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 3 w sposób następujący: 

3.  W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy 

zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy 

naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości nie zrealizowanej w 

terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 30 % 

wartości umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

21.Dot.  wzoru umowy § 6 ust. 4 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 4 poprzez wykreślenie ostatniego zdania: 

4.W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części Umowy, 

nie mniej jednak niż 5 % wartości całej Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy kary 

naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania Umowy, kumulują się z karą za odstąpienie 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy  w § 6 ust. 4. Nowy zapis 

otrzymuje brzmienie:  
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W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części umowy, 

nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary 

naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.  

 

Zmieniony Załącznik Nr 3 w załączeniu.  

 

22.Dot.  wzoru umowy § 6 ust. 5 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 5 poprzez wykreślenie części treści: 

5.Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania 

przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych w szczególności wyrównania strat 

wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających konieczności realizacji 

przedmiotu zamówienia u innego dostawcy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

23.Dot.  wzoru umowy § 6 ust. 7 i 8 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 7 i 8 w sposób następujący: 

7. Niezależnie od kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Umowy, Zamawiający w razie 

zwłoki Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu 

ostatecznego terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie Umowy jak również 

zlecić wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To 

samo dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy lub poszczególnych 

dostaw w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona Umowy lub 

poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do 

wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających z 

konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy, przy czym różnica nie 

może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru  wynikającego  z 

Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

8. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 7 nie zwalania Wykonawcę z obowiązku 

zapłaty kar umownych. 

Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu 

nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo 

przewinienie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy  w § 6 ust. 7. Nowy zapis 

otrzymuje brzmienie:  

Niezależnie od kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy, Zamawiający w razie zwłoki 

Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu ostatecznego 
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terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie umowy jak również zlecić 

wykonywanie określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To samo 

dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki  w wykonaniu umowy lub 

poszczególnych dostaw w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy 

lub poszczególnych dostaw w terminie. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do 

wyrównania strat wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających 

konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. 

 

Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy  w § 6 ust. 8. Nowy zapis otrzymuje 

brzmienie:  

8. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 7 zwalania Wykonawcę z obowiązku zapłaty 

kar umownych. 

 

Zmieniony Załącznik Nr 3 w załączeniu.  

 

24.Dot. wzoru umowy  

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści: 

„  Siła Wyższa” 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności 

niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła 

Wyższa. 

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą 

Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji 

państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, 

potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą 

Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, 

alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest 

zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, 

w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich 

działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje 

działanie siły wyższej. 



 WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 
___________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________   

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

                          fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

5. W razie zaistnienia 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 zastępczych. 

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez 

okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać 

Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych 

z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

25.Dot. wzoru umowy §6 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o 

modyfikację zapisów  §6  umowy poprzez dodanie w § 6  ustępu 9  do umowy o następującej 

treści: 

9. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy 

danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Do celów 

Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz 

niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i 

które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: 

wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. przez 

Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną 

obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W razie zaistnienia 

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 zastępczych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

26.Dot. załącznik 7- wzór umowy użyczenia §4 ust.4 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ust. 4. Użyczony sprzęt nie posiada zużywalnych części, 

które podlegają uzupełnieniu.  

Odpowiedź: Zamawiający usuwa w § 4 ust. 4  wzoru umowy użyczenia zapis 

zobowiązujący Użyczającego do uzupełniania zużywalnych części użyczonego sprzętu.    

 

Zmieniony Załącznik Nr 7 w załączeniu.  

 

27.Dot. rozdział 11. Pkt 2 SWZ 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału określonych w 

rozdziale 11 poprzez przedstawienie wykazu dostaw wraz z poświadczeniami w zakresie 
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minimum 3 dostaw przedmiotu zamówienia tj., pasków do glukometrów o wartości łącznej 

minimum 190 tysięcy zł brutto w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia złożenie oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w SWZ w pkt. 11 ppkt. 2. 1, zapis w SWZ  pkt 

1 str. 7 oraz w Załączniku Nr 6 do SWZ dotyczący warunku udziału w postępowaniu. 

Nowy zapis otrzymuje brzmienie:   

 

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiący załącznik Nr 6 do 

SWZ.    

Wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej trzech dostaw pasków do pomiaru 

stężenia glukozy we krwi o wielkości co najmniej 2 000 opakowań łącznie  lub o wartości 

minimum 60.000,00 netto łącznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane. 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy te dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w 

okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

Zmieniony Załącznik Nr 6 w załączeniu.  

 

28.Dot. wykazu dostaw 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dołączenia wykazu dostaw do oferty 

czy będzie wymagał dostarczenia wykazu dostawa na wezwanie? 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp oraz zapisami SWZ, Zamawiający 

przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualny na dzień złożenia, podmiotowy środek dowodowy tj. wykaz dostaw stanowiący 

Załącznik Nr 6 do SWZ.   

 

ZESTAW 5 

29.Do treści §4 ust. 4 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust.4 

projektu umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe 

wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych 
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przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. 

Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz 

leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny 

łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z 

przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku pozostałych leków, 

wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest 

objęcie ich jedną fakturą. 

Odpowiedź: Postępowanie nie dotyczy leków. Zgodnie z SWZ  

 

30.Do §5 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca zamówienia publicznego na dostawy leków nie 

może ponosić odpowiedzialności za wstrzymanie lub wycofanie z obrotu leków, ponieważ 

są to sytuacje od niego niezależne, w związku z powyższym w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego nie może ponosić konsekwencji w postaci kar określonych 

w § 6 projektu umowy. 

Odpowiedź: Postepowanie nie dotyczy leków. Zgodnie z SWZ  

 

31.Do §6 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §6 

ust.3 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżona na wypadek opóźnienia 

w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalna do wartości części zamówienia 

zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 100 zł - i wynosiła 0,5% 

od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość 

ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 100 

zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji 

zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych 

obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia 

Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie 

art. 3531 Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku 

zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy 

nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie 

represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o 

zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

32.Do §6 pkt 4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze 10% wartości brutto 

NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

33.Do §8 ust. 8 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §8 ust. 8 

jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze 
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strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. 

Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów 

Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych 

wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim 

rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o 

sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy  w § 8 ust. 8. Nowy zapis 

otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca zobowiązuje się do niezwierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za 

długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 

kc) lub innych umów nienazwanych, których skutki są takie jak w art. 509 lub 518 kc  pod 

rygorem nieważności.  

 

Zmieniony Załącznik Nr 3 w załączeniu.  

 

Pytania do wzoru umowy użyczenia: 

34.Do §1 ust. 4 wzoru umowy użyczenia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z 

obowiązku posiadania przez Użyczającego prawa własności do sprzętu, przy 

jednoczesnym oświadczeniu, że Użyczający posiada niczym nieograniczone prawo do 

dysponowania przedmiotem umowy użyczenia? 

Odpowiedź: Tak, jeżeli użyczający wskaże inną podstawę prawną do dysponowania 

przedmiotem użyczenia oraz w jakim zakresie dysponuje takim prawem.   

 

ZESTAW 6 

35.Uprzejmie prosimy o zmianę zapisów dot. wykazu dostaw z aktualnego: 

"Wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej trzech dostaw pasków do pomiaru 

stężenia glukozy we krwi o wielkości co najmniej 2 000 opakowań rocznie o wartości 

minimum 60.000,00 netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane." 

Na : "Wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej trzech dostaw pasków do 

pomiaru stężenia glukozy we krwi o wielkości co najmniej 2 000 opakowań lub o wartości 

minimum 60.000,00 netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane." 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w SWZ w pkt. 11 ppkt. 2. 1, zapis w SWZ  pkt 

1 str. 7 oraz w Załączniku Nr 6 do SWZ dotyczący warunku udziału w postępowaniu. 

Nowy zapis otrzymuje brzmienie:   
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Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiący załącznik Nr 6 do 

SWZ.    

Wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej trzech dostaw pasków do pomiaru 

stężenia glukozy we krwi o wielkości co najmniej 2 000 opakowań łącznie lub o wartości 

minimum 60.000,00 netto łącznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane. 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy te dostawy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w 

okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

Zmieniony Załącznik Nr 6 w załączeniu.  

 

ZESTAW 7 

36.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu wykazania się co najmniej 

trzema dostawami pasków o wartości min 60 tys. i wyrazi zgodę na wykazanie się dostawami 

wyrobów medycznych ogólnie o takiej wartości? Często umowy na paski zawierane są na 

dużo niższe wartości: 20-30 tys. zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w SWZ w pkt. 11 ppkt. 2. 1, zapis w SWZ  pkt 

1 str. 7 oraz w Załączniku Nr 6 do SWZ dotyczący warunku udziału w postępowaniu. 

Nowy zapis otrzymuje brzmienie:   

 

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiący załącznik Nr 6 do 

SWZ.    

Wykonawca powinien wykazać wykonanie co najmniej trzech dostaw pasków do pomiaru 

stężenia glukozy we krwi o wielkości co najmniej 2 000 opakowań łącznie lub o wartości 

minimum 60.000,00 netto łącznie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane. 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy te dostawy zostały wykonane 



 WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE 

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6 

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640 
___________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________   

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

                          fax: (075)-75-42-335 

 e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl 

 

lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy. 

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w 

okresie ostatnich 3 miesięcy. 

 

Zmieniony Załącznik Nr 6 w załączeniu.  

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, iż ze względu na ilość zapytań, które wpłynęły  do 

postępowania jak w tytule o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, zostaje zmieniony termin 

składania i otwarcia ofert.                                                                

 

Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

 

Było: 
7.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 23.06.2021 r. do 

godziny. 11:00.  

7.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 3. 

 

Winno być : 

7.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 24.06.2021 r. do 

godziny. 11:00.  

7.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 7.1. 

 

Było: 
5.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest 

do dnia 22.07.2021 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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Winno być 

5.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest 

do dnia 23.07.2021 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

Było:  
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, 

przed upływem terminu składania ofert (do 23.06.2021 r., godz.: 11:00), na cały okres 

związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

 

Winno być 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, 

przed upływem terminu składania ofert (do 24.06.2021 r., godz.: 11:00), na cały okres 

związania ofertą od upływu terminu składania ofert. 

Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich 

Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                           Z up. Dyrektora WCSKJ  
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