
 

Katowice, dnia 15.05.2015r 
ZP/1503/15 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę leków w rozbiciu na pakiety.      
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w PAKIECIE I - Leki różne,  pozycji nr 70  preparatu 

równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, 
posiadający takie same właściwości i zastosowanie co dimethicone (Esputicon)50 mg? 
Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców i zaoferowanie korzystniejszych cen. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy do SIWZ (dla Pakietu III,IV), na treść zgodną 

z umową zawartą z naszą firmą w dniu ………… Nr …………..? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pyt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie z Pakietu III – Leki różne, pozycji nr 4 

z powodu braku możliwości zapewnienia ciągłości dostaw? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 w pozycji 1-13 produktów w opakowaniu 

stojącym posiadającym dwa oddzielne różnej wielkości  porty.  
Obecny opis opakowania wskazuje na jednego producenta. Zgoda Zamawiającego na dopuszczenie 
opakowań z różnej wielkości portami umożliwi uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 14 emulsji tłuszczowej Intralipid 

10% w opakowaniu worek 500ml? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.. 
Pyt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XIX pozycja:1-8;10 produktów w worku 

Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia szczelność 
połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek w znacznym stopniu zmiejszają kubaturę 
odpadów szpitalnych? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu XIX pozycji 11-14 do oddzielnego pakietu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 8 Pytanie do Rozdziału IV pkt 2 ppkt 2.2) kryterium oceny ofert. Prosimy o ustalenie minimalnego czasu na 

dostawę "CITO" na poziomie 4 godzin, ponieważ podanie krótszego terminu w  w trybie "CITO" będzie 
powodowało znaczne ograniczenie konkurencji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 Do §8 ust.1 ppkt a) i b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących 

kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej lub zareklamowanej partii towaru poprzez 
zmniejszenie wymiaru kary do 1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia 
w dostawie?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 10 Do §8 ust.1 ppkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary 

umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części 
przedmiotu umowy?  



 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 11 Do treści §8 ust.2 i ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą 

z art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 
dostarczenia towaru Kupującemu." 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 12 Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 

dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla 
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie 
tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.1 
ppkt e) projektu umowy)? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 13 W związku z niejednoznacznym zapisem §11 ust.2 prosimy o jego wyjaśnienie oraz  podanie przykładów 

szkód na które Zamawiający powołuje się w tym paragrafie. 
Odp.: Jak w SIWZ. 
Pyt. 14 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 94 – Lactulol / Lactulosum syrop 2,5g/5ml 150ml  180  op. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu doustnego o zawartości laktulozy  3,33g / 15ml 
w opakowaniach 300 ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość ml 
zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym  w SIWZ 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 15 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy 
Pyt. 16 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 
 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek zamówienia cyklicznego – kara umowna 
w wysokości 5 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (czyli: w przypadku zamówień cyklicznych 
z terminem podstawowym – liczona od godziny 14:00 w dniu planowanej dostawy periodycznej, 
w przypadku zamówień cyklicznych z terminem „cito” – liczona od pierwszej godziny następującej po 
upływie terminu „cito”), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy 

b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy – 
kara umowna w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto reklamowanej części umowy 

c) za wypowiedzenie umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za odstąpienie od 
niezrealizowanej części umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara 
umowna stanowiąca równowartość 0,5% łącznej wartości brutto zamówienia (przdmiotu umowy) 
wskazanej w ofercie przetargowej. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 17 Czy zamawiający wymaga, aby Midazolam w pakiecie 6 pozycja 2 posiadał w swoim składzie edetynian 

sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się 
produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu? 

Odp.: Zamawiający wymaga, aby Midazolam w pakiecie 6 pozycja 2 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, 
który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów 
interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu. 

 
 



 

Pyt. 18 Dotyczy §5 ust.3  pkt a) i b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w ww. punktach by faktury były dostarczane  wraz z 
każdą dostawą i rozliczane  30 dni od daty ich dostarczenia?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia 
SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców  
 
 
 
 

Z upoważnienia 
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