
           
Zielona Góra 17.06.2021 r.

Dotyczy: postępowania  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  zg.  Z  art.  275  pkt.  1  ustawy  z  dnia
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) , którego przedmiotem
zamówienia  są Sukcesywne  dostawy  leków  refundowanych  oraz  produktów  leczniczych, nr  sprawy:
TZ.280.14.2021.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ ORAZ O ZMIANIE TREŚCI
SWZ 

I. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający  Szpital  Uniwersytecki  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze
sp.  z o.  o.  niniejszym informuje,  iż  na  podstawie art.  284 ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający
udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  postaci  proponowanych  preparatów  –  tabletki  na  tabletki
powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
Odpowiedź: 
Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie
jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli
tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać
pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: 
Ze względu na fakt, iż Wykonawca  nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie
jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 3
Prosimy  o  podanie,  w  jaki  sposób  prawidłowo  przeliczyć  ilość   opakowań  handlowych  w  przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż
umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości
terapeutyczne  jest  korzystniejsza  pod  względem  ekonomicznym  (czy  podać  pełne  ilości  opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem SWZ – Załącznik nr  2-16 do SWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment
w innych opakowaniach jednostkowych.  Obowiązuje wtedy  Wykonawcę  przeliczenie ilości  preparatu  do
wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 6 i 7  Załącznika nr 2-16 do SWZ – zapis
dotyczy tych zadań, gdzie Zamawiający dopuścił składanie ofert na przedmiot zamówienia w opakowaniach
zawierających inną ilość sztuk, niż opisane w SWZ.

Pytanie 4 
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji
danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem wzoru umowy - Załącznik nr  17 do SWZ, w przypadku szczególnych okoliczności takich
jak zaprzestanie wytwarzania przedmiotu zamówienia objętego umową, wygaśnięcia świadectwa rejestracji,
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wstrzymania  lub  wycofania  w  obrocie,  braku  dostępności,  Strony  dopuszczają  możliwość  dostarczania
odpowiedników przedmiotu zamówienia objętych umową. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż
otrzymany odpowiednik będzie oparty na tej samej substancji aktywnej, dawce lub jej krotności i drodze
podania oraz  znajduje  zastosowanie  w tych samych wskazaniach,  co odpowiednik  objęty  umową.  Cena
dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny produktu, którego dotyczy odpowiednik.
Na  etapie  prowadzonej  procedury,  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  wskazania  w  poszczególnych
pakietach ceny, po jakiej dany pakiet jest dostarczany.

Pytanie 5
Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  leku  za  opakowanie  a  nie  za  sztukę/  kilogram (Zgodnie  z  prawem
Farmaceutycznym nie  ma  możliwości  zakupu  leku  w  innej  formie  niż  dostępne  na  rynku  opakowanie
handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na
podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem - Załącznik nr 2-16 do SWZ Formularz cenowy, wycenie w zakresie każdego zadania
podlega Cena jednostkowa za opakowanie.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji
jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.
Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga wyceny  przedmiotu zamówienia,  który  przez  okres  obowiązywania umowy będzie
dostarczany. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w Załączniku nr 17 do SWZ. Na etapie
realizacji umowy, w przypadku szczególnych okoliczności takich jak zaprzestanie wytwarzania przedmiotu
zamówienia objętego umową, wygaśnięcia świadectwa rejestracji, wstrzymania lub wycofania w obrocie,
braku  dostępności,  Strony  dopuszczają  możliwość  dostarczania  odpowiedników  przedmiotu  zamówienia
objętych umową. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie oparty na
tej samej substancji aktywnej, dawce lub jej krotności i drodze podania oraz znajduje zastosowanie w tych
samych  wskazaniach,  co  odpowiednik  objęty  umową.  Cena  dostarczonego  odpowiednika  nie  może  być
wyższa od ceny produktu, którego dotyczy odpowiednik.

Pytanie 7 
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Zadaniu  2  poz.  1  do  wyceny  lek  pod  nazwą
Imipenem+Cylast.Ran.500mg+500mg*1f.a30ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 280 op. ?
Odpowiedź: 
Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań pisanych w Załączniku nr 3 do SWZ  po modyfikacji
z dnia 17.06.2021 r. 

Pytanie 8 
„Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 wyrazi  zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego Sevoflurane
Baxter w butelce aluminiowej 250 ml, ze szczelnym bezpiecznym systemem napełniania, niewymagającym
żadnych elementów łączących butelkę z parownikiem, w opakowaniach po 6 butelek?
Możliwość  złożenia  oferty  przez  więcej  niż  jednego  producenta  pozwoli  zamawiającemu na  uzyskanie
najbardziej konkurencyjnej oferty cenowej.”
Odpowiedź:
Tak, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 5 do SWZ  - formularz
cenowy, poprzez wykreślenie wymogu „butelka z polietylenonaftalenu z adapterem”.

Pytanie 9
Dotyczy zdanie  nr 3 pozycja 1 i 2, czy zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu typu KabiPac ?
Odpowiedź:
Tak, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 4 do SWZ  - formularz
cenowy, poprzez zastąpienie słowa „fiolek” słowem „sztuk”.
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Pytanie 10
Dotyczy zadnie 4 i 8, czy zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu typu fiolka?
Odpowiedź:
Tak, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 5 do SWZ  - formularz
cenowy, natomiast zgodnie z treścią Załącznika nr 9 formularz cenowy, Zamawiający wymaga fiolek.

Pytanie 11
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin,
co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga powyższego, w związku z czym dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ -
formularz cenowy dla zadania 2, poprzez wpisanie powyższego wymogu. 

Pytanie 12
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu
Leczniczego,  zaoferowany produkt  Imipenem Cilastatin  posiadał  możliwość przygotowania  roztworu do
infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga,  aby zaoferowany  produkt  posiadał  możliwość przygotowania  roztworu do infuzji
z  wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu  lub z  wykorzystaniem 5% roztworu glukozy,  w związku
z czym dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SWZ - formularz cenowy dla zadania 2.

Pytanie 13
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  brutto  niezrealizowanej  części  dostawy  towaru  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki
w wykonaniu dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację zapisów umowy zgodnie z treścią w zapytaniu. Jednakże
dokonuje zmian w tym zakresie w następujący sposób:
1.  W przypadku naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy Zamawiający  uprawniony  jest  do  naliczenia
Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami.
1) 2  0%   kwoty brutto niezrealizowanej części umowy za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn,
za które odpowiada Wykonawca,
2)  5% wartości  brutto  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

Pytanie 14
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?
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Odpowiedź:
Zamawiający dokonał  zmian w treści  §  4 ust.  3  Załącznika nr  17 do SWZ.  Jednocześnie  Zamawiający
podkreśla,  iż  forma  i  sposób  dostarczenia  faktur  zostały  określone  w  ww.  załączniku.  Powyższe  ma
zastosowanie do wszystkich dokumentów rozliczeniowych przekazywanych w trakcie realizacji umowy.

Pytanie 15
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  i  zamianę  słów  z  „…od  chwili  pisemnego  zgłoszenia  reklamacji”  na  „…od  dnia  uznania
reklamacji”
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 16
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy
zmianę  ceny  brutto  w  przypadku,  gdyby  na  skutek  zmiany  przepisów  podatkowych  uległa  zmianie
obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 2 ust 1)”
Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych obowiązek taki istnieje w przypadku umów zawieranych na
okres  dłuższy  niż  12  miesięcy.  W wyniku  przedmiotowego   postępowania  umowa zawarta   na  okres  4
miesięcy, a więc Zamawiający nie wprowadza zmian proponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 17
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  nr  1  oczekuje  od  wykonawcy  dostaw  leku  Paracetamol
w opakowaniach plastikowych Ecoflac plus zapewniających podaż dożylną w systemie zamkniętym (WHO
2007) bez konieczności otwierania napowietrznika. Paracetamol nie ma działania bójczego, więc otwarcie
napowietrznika,  konieczne  w  przypadku  opakowań  szklanych  powoduje  otwarcie  systemu  infuzyjnego,
ryzyko kontaminacji bakteriami i wirusami. Istotny jest także czynnik ekonomiczny, opakowania szklane
generują kilkukrotnie wyższe koszty utylizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie rodzaju opakowania.

Pytanie 18
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  3  poz.  1  i  2  produktu  leczniczego
(Levofloxacin) w opakowaniu RTU (gotowego do użycia), które zgodnie z Rezolucją CM/Res AP(2011)1
powinno  być  opakowaniem  leku  stosowanym  w  szpitalu  w  pierwszej  kolejności  jak  również  powinno
spełniać wszelkie wytyczne pracy zgodnie z definicją systemem bezpiecznego?
Odpowiedź:
Tak, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 4 do SWZ  - formularz
cenowy, poprzez zastąpienie słowa „fiolek” słowem „sztuk”.

Pytanie 19
Dotyczy § 7 ustęp 1 punkt 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do
ustalenia wysokości kary umownej w przypadku odstąpienia wartość niezrealizowanej części umowy? W
przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar  w wysokości
20% od całości jest wyraźnie zawyżone?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym dokonuje zmiany w Załączniku nr 17 do SWZ.

Pytanie 20
Dotyczy § 7 ustęp 1 punkt 2 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z tytułu
opóźnienia terminu dostawy? Kara umowna w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części dostawy

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy
BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.



towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jest nieproporcjonalnie wysoka. Zwracamy się z prośbą, aby
kary naliczane były w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację zapisów umowy zgodnie z treścią w zapytaniu. Jednakże
dokonuje zmian zapisu § 7 ust. 1 pkt. 2 nadając mu brzmienie: 
„5% wartości brutto 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”.

Pytanie 21
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 powyższe.

Pytanie 22
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
Do treści §2 ust. 3 wzoru umowy. Wskazujemy, że zapis §2 ust. 3 wzoru umowy jest ogólny i nieprecyzyjny.
Na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej
oferty, ponieważ nie będą w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia. W związku z tym
wnosimy o doprecyzowanie zapisu §2 ust. 3 umowy, w taki sposób aby był zgodny z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w szczególności przepisami art. 99
ust.1 (nakazującym precyzyjne opisywanie przedmiotu zamówienia), art.433 pkt 1 (nakazującym wskazanie
minimalnej wartości lub wielkości świadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazującym istotnych zmian umowy
jeśli  zmiana  w sposób znaczny rozszerza  albo  zmniejsza  zakres  świadczeń i  zobowiązań wynikający  z
umowy) oraz art.  455 ust.1  pkt  1  (dopuszczającym zmiany umowy wyłącznie  po  spełnieniu  warunków
wskazanych
w ustawie Pzp).
Odpowiedź:
Zamawiający projekcie umowy – Załącznik nr  17 do SWZ, zastrzegł  prawo do zakupienia mniejszej  od
przewidzianej  we  właściwych  załącznikach  do  umowy  ilości  poszczególnych  produktów  objętych
przedmiotem zamówienia, jednak nie mniej niż 70 % wskazanej w § 1 ust. 3 wartości przedmiotu umowy, co
wypełnia wymóg postawiony w art.  433 pkt  4)  ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa zabrania
przewidywania   możliwości   ograniczenia  zakresu  zamówienia  przez  Zamawiającego  bez  wskazania
minimalnej wartość lub wielkość świadczenia). Ilości przewidziane w formularzach cenowych oszacowane
zostały  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących  umów.  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  przewidzieć
struktury  zachorowalności,  z  tego  też  powodu  przewidział  możliwość  zamienności  asortymentowej  w
przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 23
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
Do treści §3 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu
przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to
raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

Pytanie 24
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
Do  treści  §4  ust.  8  wzoru  umowy prosimy  o  dodanie  słów  zgodnych  z  przesłanką  wynikającą
z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z
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przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu.".
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie
z § 17 w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
a w zakresie przez nią nieuregulowanym - przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Pytanie 25
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
W  związku  z  zapisem  §6  ust.1  pkt  1)  wzoru  umowy  prosimy  o  dopisanie  następującej  treści:"...pod
warunkiem, iż wykonawca będzie w odpowiednim czasie poinformowany przez producenta."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
Do treści §7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §7
ust.1  pkt  a)  poprzez  zapis  o  ewentualnej  karze  za  odstąpienie  od  umowy w wysokości  10% wartości
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację zapisów umowy zgodnie z treścią w zapytaniu. Jednakże
dokonuje zmian zapisu §7 ust.1 pkt 1)  nadając mu brzmienie:  „20% kwoty brutto niezrealizowanej części
umowy za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

Pytanie 27
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
Do treści §7 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w
wysokości  1%  wartości  NIEDOSTARCZONEGO  w  terminie  zamówienia  za  każdy  rozpoczęty  dzień
zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu
za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 8,5%  
w skali  roku,  liczona od  kwoty,  której  dotyczy opóźnienie.  Natomiast  dla  wykonawcy zamówienia  jest
przewidziana kara w wysokości 3.650,00 % w skali roku (10% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację zapisów umowy zgodnie z treścią w zapytaniu. Jednakże
dokonuje zmian zapisu § 7 ust. 1 pkt. 2 nadając mu brzmienie: „5% wartości brutto 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”.

Pytanie 28
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz
„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z
późn.  zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki  staną się aktualne w okresie od chwili
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania? 
Odpowiedź:
W  stosunku  do  Zamawiającego  nie  zachodzą  przesłanki  „niewypłacalności”  oraz  „zagrożenia
niewypłacalnością”  
w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)
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Pytanie 29
dot. wzoru umowy dla części nr 1-10, 11-13, 14-15 (załącznik nr 17):
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  ustanowienie  ze  swojej  strony  zabezpieczeń  cywilnoprawnych
prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z
potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego,
polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną.
W razie  odmownej  odpowiedzi,  prosimy  o  jej  uzasadnienie  i  wskazanie,  czy  w  toku  trwania  umowy
przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn.  1.01.2016r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II. Zawiadomienie zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje,  że na podstawie  art.  286 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo
zamówień publicznych,  dokonuje zmiany treści SWZ.
Miejsce  w  SWZ,  w  którym  znajduje  się  zmieniona  treść:  ROZDZIAŁ  X.  OPIS  SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt. 1 ppkt. 1.5:
BYŁO:
1.5. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę  za

pośrednictwem Formularza do złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty lub wniosku dostępnego na  
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

JEST:
1.5. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za
 pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionych również  na  miniPortalu.  Sposób zmiany i  wycofania  oferty  został  opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej  na miniPortalu.  W celu zmiany oferty Wykonawca zobowiązany jest    wycof  ać  
pierwotnie złożoną ofertę i   złożyć   now  ą  .  

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
podpis na oryginale

ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI:

W miejsce:
Załącznika nr 3 do SWZ 
Załącznika nr 4 do SWZ 
Załącznika nr 5 do SWZ
Załącznika nr 6 do SWZ 
Załącznika nr 17 do SWZ
Wprowadza się:
Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji z dnia 17.06.2021 r. 
Załącznik nr 4 do SWZ po modyfikacji z dnia 17.06.2021 r. 
Załącznik nr 5 do SWZ po modyfikacji z dnia 17.06.2021 r.
Załącznik nr 6 do SWZ po modyfikacji z dnia 17.06.2021 r. 
Załącznik nr 17 do SWZ po modyfikacji z dnia 17.06.2021 r. 
UWAGA
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym
piśmie nie zostały wymienione.
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