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          Zielona Góra 25.08.2021 r. 

 

Dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego 

przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, nr sprawy: TZ.280.32.2021. 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający 

udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

Dotyczy § 8 ust. 2 umowy.  

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, 

wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Pytanie 2 

dotyczy Zadania nr 3 pozycja 15,16,17: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycjach 15, 16, 17 ma na myśli zaoferowanie płynu wieloelektrolitowego, 

o składzie zbliżonym do składu osocza zawierającego w swoim składzie jony wapnia oraz o fizjologicznym 

poziomie jonów chloru poniżej 110mmoli/l? Proponowany płyn posiada w swoim składzie jony wapnia w 

ilościach odpowiadających ilościom w osoczu oraz fizjologiczny poziom jonów chloru, dzięki czemu obniża 

ryzyko wystąpienia kwasicy hiperchloremicznej i jej powikłań. Proponowany płyn jest zbilansowany octanami i 

cytrynianami i ich łączna ilość daje możliwości alkalizujące na poziomie wyższym aniżeli połączenie octanów i 

jabłczanów. Podaż płynów wieloelektrolitowych posiadających fizjologiczny poziom jonów Cl, czyli do 110 

mmol/l wpływa korzystnie na proces leczenia pacjenta, zmniejsza ilość powikłań oraz obniża koszty leczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy wzoru umowy:  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1  W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami. 

1) 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z 

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

2) 0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu  

dostawy, z zastrzeżeniem że kara ma zastosowanie również w przypadku opisanym w  § 4 ust. 8 umowy. 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 
Pytanie 4 

Dotyczy wzoru umowy:  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy wzoru umowy:  

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur 

oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na 

wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

 
 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, 

gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

 

 

                                             Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

                                            podpis na oryginale 
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