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Jelenia Góra, dnia 03.02.2020 r. 

L.dz.NZ/..156../2020 

DO WYKONAWCÓW 

 

Dot.: Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii oraz w 

ramach programów lekowych, produktów leczniczych różnych i wyrobów 

medycznych dla potrzeb WCSKJ Nr ref.:ZP/PN/56/12/2019, Publikacja Ogł. 

DUUE: 2020/S 006-008113 z dnia 09.01.2020 r. 

 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy 

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 9: 
1. Dotycz pkt. 3 Formularza ofertowego – termin ważności 

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w przypadku umowy, która zostanie zawarta na okres 12 

miesięcy, Zamawiający przewidując sukcesywne dostawy, czyli nie przewidując 

przechowywania produktów w aptece szpitalnej/magazynie, jednocześnie wymaga od 

Zamawiającego dostarczenia produktów o terminie ważności minimum 12 miesięcy od daty 

dostawy? W związku z nadmiernym wymogiem w stosunku do zapisów SIWZ, czy 

Zamawiający skróci termin ważności dostarczanych produktów do minimum 6 miesięcy od 

dnia dostarczenia towaru? 

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, czy za uprzednią zgodą Zamawiającego będzie możliwość 

dostarczenia produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany? 

Odpowiedź: Za uprzednią zgodą Zamawiającego- dopuszczamy 

 

2. Dotyczy § 3 ust. 2 wzoru umowy oraz Rozdz. I pkt. 2.13 SIWZ – godzina dostawy 

Czy Zamawiający w Rozdz. I pkt. 2.13 SIWZ omyłkowo wpisał godzinę 9.00 jako godzinę, 

do której wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia? W § 3 ust. 2 

wzoru umowy Zamawiający określił termin dostarczenia towaru do Magazynu Apteki 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00? 

W przypadku wymogu dostarczenia przedmiotu zamówienia do godz. 9.00 wykonawca dla  

pakietów 19 i 50 prosi o wydłużenie terminu dostarczenia towaru do godziny 14.00 gdyż 

zapewnienie terminu dostawy do godziny 09.00 nie zawsze możliwe jest do zrealizowania i 

może generować dodatkowe koszty dla wykonawcy. 

Odpowiedź: Jedynie pakiet nr 120 ma określony termin dostarczenia od 8.00 do 14.00. 

Wszystkie inne pakiety do godz. 9.00 

 

3. Dotyczy Rozdz. 1 pkt. 2.10 SIWZ oraz  § 3 ust. 2.1 wzoru umowy – wydruk temperatur 

przy dostawie 

W związku z obowiązkiem wykonawcy dostarczenia produktu leczniczego zgodnie z 

wymaganiami prawidłowego transportu produktu leczniczego również w zakresie zachowania 

odpowiedniej temperatury w trakcie transportu, czy Zamawiający dopuści możliwość 

potwierdzenia spełnienia warunków temperaturowych w trakcie transportu w stosunku do 
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produktów określonych w pakietach nr 19 i 50 poprzez przesłanie dokumentów w możliwie 

szybkim terminie (bez zbędnej zwłoki) po dokonaniu dostawy? 

Wymóg dołączenia wydruku temperatur transportowych produktów leczniczych wraz z 

dostawą jest niemożliwy do spełnienia dla wykonawcy z uwagi na posiadany system dostaw. 

Obecny wymóg stawia na wykonawcę konieczność zastosowania odrębnego systemu i 

zakupu specjalistycznego oprogramowania i sprzętu co wiąże się z dodatkowymi 

nadmiernymi kosztami, które następnie będą musiały zostać uwzględnione w cenie całkowitej 

oferty. 

Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 509) nie nakłada na wykonawcę obowiązku 

dostarczenia dokumentacji potwierdzającej warunki transportu razem z dostawą. Zgodnie z 

zapisem pkt 9.4 w/w Rozporządzenia, dokumentacja potwierdzająca zachowanie prawidłowej 

temperatury przechowywania produktów leczniczych podczas transportu udostępniana jest na 

żądanie odbiorcy. 

Podkreślenia wymaga, że potwierdzenie „zimnego łańcucha” możliwe jest również w 

późniejszym terminie bez uszczerbku dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy – kary umowne 

Czy Zamawiający zgodzi się w § 6 ust. 4 wzoru umowy na wykreślenie zapisu dotyczącego 

kary umownej wynoszącej nie mniej aniżeli 5 % wartości całej umowy i pozostawienie 

jedynie kary wynoszącej 20% wartość brutto niezrealizowanej części umowy? 

Mając na uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w którym 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 zamówienia również 

prawidłowo zrealizowanego pozostaje w sprzeczności funkcją kary umownej określonej przez 

przepisy kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Brak zgody 

 

5. Dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy, Pkt. 5 Formularza ofertowego oraz Rozdz. I pkt. 2.9 

SIWZ – dostawy „na cito” 

Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w pakietach nr 19 i 50 nie są lekami 

ratującymi życie tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z zastrzeżeniem 

„na cito” oraz dostaw z realizacją w trybie natychmiastowym, a ich podawanie odbywa się w 

trybie planowanym, proszę o potwierdzenie, że zapisy § 3 ust. 1 wzoru umowy, Pkt. 5 

Formularza ofertowego oraz Rozdz. I pkt. 2.9 SIWZ nie będą miały zastosowania w stosunku 

do pakietów nr 19 i 50. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

6. Dotyczy zapisów umowy 

Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia takich okoliczności jak: brak statusu 

refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją 
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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. 

Odpowiedź: Sytuacja będzie rozpatrywana zgodnie z zapisami umowy. 

 

Zestaw 10: 
Pytanie nr 1 pakiet 120.1; 120.2 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’10 ampułkostrzykawek z przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Tak dopuszczamy. 

 

Pytanie nr 2 pakiet 120.1; 120.2 

Czy Zamawiający dopuści żel sterylny znieczulający do cewnikowania o następujących 

parametrach: 

skład zawarty w 100g: 

Lidocaine 2.000 g 

Chlorhexidine 0.250 g? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 11: 
1. Czy w pakiecie 30 poz. 1 Zamawiający wymaga aby  stabilność po rozcieńczeniu 

wg. oświadczenia producenta: po otwarciu 21 dni w temp. pokojowej oraz 56 dni 

po rozpuszczeniu w temp. pokojowej chroniony przed światłem? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

2. Czy w pakiecie 41 poz. 1 Zamawiający wymaga  aby stabilność po rozcieńczeniu na 

podstawie Oświadczenia: 21 dni w temp. 2-8 °C, 7 dni w temp. pokojowej 15-25 

°C.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

3. Czy w pakiecie 43 poz. 1, 2 Zamawiający wymaga  aby stabilność zgodna z 

oświadczeniem producenta: 21 dni w temp.2-8°C, 7 dni w temp. 25°C? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

4. Czy w pakiecie 116 Zamawiający dopuści płyn wieloelektrolitowy  nie zawierający 

jonów Ca 2+ w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości 

portami oddzielnie otwieranymi, oznaczonymi strzałkami definiującymi 

przeznaczenie danego portu do odpowiedniej procedury medycznej - co redukuje 

ryzyko pomyłki i wyboru niewłaściwego portu - które dodatkowo są jałowe, o 
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pojemności 500ml x 10 szt. – po przeliczeniu na ml i zaokrągleniu do pełnych 

opakowań? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

5. Czy w pakiecie 124 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-

komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 2025ml, zawierającego 21,1 g 

azotu, energię niebiałkowej 1270 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, 

elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% , 

olej sojowy, MCT, olej z oliwek, węglowodany i elektrolity, w opakowaniu 

zbiorczym x 4 szt.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

6. Czy w pakiecie 125 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-

komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1012 ml , zawierającego 10,6 g 

azotu, energię niebiałkowej 635 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, 

elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% 

rekomendowany przez wytyczne  ESPEN (wrzesień 2017), olej sojowy, MCT, olej z 

oliwek, węglowodany i elektrolity, w opakowaniu zbiorczym x 4 szt.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

7. Czy w pakiecie 126 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie worka 3-

komorowego bez kwasu glutaminowego o poj. 1518 ml , zawierającego 15,9 g 

azotu, energię niebiałkowej 952 kcal, węglowodany, aminokwasy z tauryną, 

elektrolity oraz mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w tym olej rybny 15% 

rekomendowany przez wytyczne  ESPEN (wrzesień 2017) , olej sojowy, MCT, olej z 

oliwek, węglowodany i elektrolity, w opakowaniu zbiorczym x 4 szt.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

8. Dotyczy § 3 ustęp 1 umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na 

zmianę terminu dostawy „CITO” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 

k.c. i wynosił 1 dzień roboczy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

9. Dotyczy § 4 ustęp 1 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 

faktury w formie elektronicznej w formacie .pdf lub .fak? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

10. Czy Zamawiający w § 5 ust. 2 wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez 

Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z 

uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania 

jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) 

dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 4, dotyczącej 

wykreślenia zapisu kary w wysokości 5% wartości umowy, pozostawiając zapis o 

20% wartości niezrealizowanej umowy? W przypadku zamówień o niskiej wartości 

ww. kara jest wyraźnie zawyżona, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 

Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania przekraczającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

Odpowiedź: Brak zgody. 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w § 6 ustęp 3, poprzez 

wykreślenie z zapisu minimalnej kary w wysokości 100,00 za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie? W przypadku zamówień o niskiej wartości ww. kara jest 

wyraźnie zawyżona. Pozostawienie w dotychczasowym zapisie kary w wysokości 

0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy jest wystarczające, 

szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Zamawiający ma prawo do żądania 

odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

Odpowiedź:Brak zgody. 

Zestaw 12: 
Pytanie – pakiet nr 124 
 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 124  system do 
żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E o pojemności 1500ml?  
Nie mamy bowiem produktu Olimel N9E o pojemności 2000ml. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 13: 
 

 
Pytanie 1: 

do treści wzoru umowy § 3 ust.1: 

 

Czy Zamawiający dopuści: składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu 

zawartego w Pakiecie nr 70 ?  

Wzór formularza zamówienia świadczeniodawcy w załączeniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 2: 

do treści wzoru umowy: § 3 ust.1:  

 



 

str.6/8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnianie Oświadczenia o wydaniu leku dla asortymentu zawartego  

w Pakiecie nr 70 ? 

Wzór formularza oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu. 

 

UZASADNIENIE: 

Wypełnianie formularza konieczne w celu realizacji Instrumentów Dzielenie Ryzyka.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 3: 

do treści wzoru umowy: § 3 ust.1:  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień pilnych ,,na cito (na ratunek)” w 

ciągu ,,48 godzin ” od złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w pakiecie Nr 70? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 4: 

do treści wzoru umowy: § 6 ust.1:  

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę i pozwoli na 

wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy poprzez nadanie § 6 ust.3,4 nowego brzmienia: 

§ 6. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

3.  W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn 

powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień 

opóźnienia – po 0,25 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 

50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 15 % wartości umowy. 

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

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części 

umowy, nie mniej jednak aniżeli 2,5 % wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia 
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od umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z 

karą za odstąpienie.  

Odpowiedź:Brak zgody 

 

Pytanie 5: 

do treści wzoru umowy:  

  
Czy w sytuacji, gdy siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na 

adres Wykonawcy, podany w ofercie? 

Odpowiedź: Brak zgody 

 

Zestaw 14: 
 

Treść pytania nr 1: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydłużenie terminu dostawy dla Pakietów: 55,60,72,82  do godziny 14:00. Partner 

logistyczny Wykonawcy nie ma możliwości dostarczenie leków wyłącznie do godziny 09:00. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Treść pytania nr 5: 

Dotyczy par. 4 pkt 1 umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu WZ 

wraz z dostawą a faktura VAT zostanie wysłana za pośrednictwem skrzynki e-mail w 

formacie pdf (nie czytelnej dla systemu informatycznego ESKULAP) w dniu dostawy? 

Faktury w wersji papierowej mogą być wysyłane następnego dnia po zrealizowaniu 

zamówienia i dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego.    

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

  

Treść pytania nr 6: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści umowy par.5 pkt 2 w zakresie terminu reklamacji 

określonego jako: 48 godzin (w przypadku braków ilościowych ) oraz 5 dni (w przypadku 

wad jakościowych). Jest to termin w praktyce niemożliwy 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 : 
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- braków ilościowych – 2 dni robocze 

- braków jakościowych – 7 dni roboczych. 

Wykonawca wnosi o zastąpienie terminów rozpatrzenia reklamacji – jak wyżej. W przypadku 

uznania reklamacji Wykonawca będzie prosił o ponowienie zamówienia, jest to niezbędne do 

prawidłowego przeprocesowania dostawy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zestaw 15: 
 

 

Czy Zamawiający w zadaniu 8,10,17,18,23,25 wyrazi zgodę na udokumentowanie spełnienia 

warunku zapis swiz „2.1 . Opis przedmiotu zamówienia” punkt 2.14 w oświadczeniu 

producenta? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

Zestaw 16: 

 

 

Odpowiedź: Dopuszczamy 35 fiolek w dawce 4 mg/4 ml.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje 

stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 

biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę  

z uwzględnieniem powyższego. 

 

 

Z poważaniem 
z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
inż. Jerzy Świątkowski 
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