
           
Zielona Góra 16.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem
zamówienia  są  Sukcesywne dostawy leków refundowanych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych,
środków kontrastowych nr sprawy: TZ.280.13.2021, TED 2021/S 121-318017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI
SWZ

I. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje,  że na podstawie  art.  137 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo
zamówień  publicznych  oraz  w  związku  z  udzielonymi  niżej  odpowiedziami  na  pytania,  dokonuje
następujących zmian treści SWZ:

Zmiana I

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM, pkt. 1 (dotyczy zadania 101)

BYŁO:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium (z wyjątkiem zadań 81, 84-87, 93, 97, 109)  w wysokości: 
dla zadania 90 i 101

90 35 450,00 zł
101 18 988,00 zł

JEST PO ZMIANIE:
1Oferta musi być zabezpieczona wadium (z wyjątkiem zadań 81, 84-87, 93, 97, 109)  w wysokości: 
dla zadania 90, 101

90 35 200,00 zł
101 11 000,00 zł

Zmiana   II  
W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1 do SWZ po
modyfikacji z dnia  16 lipca 2021 roku 

Zmiana III
W miejsce dotychczasowych Formularzy cenowych dla zadania 2, 9, 36, 43, 46, 83, 85, 87, 90, 94, 101, 105,
106 Zamawiający wprowadza Formularze cenowe dla zadania 2, 9, 36, 43, 46, 83, 85, 87, 90, 94, 101, 105,
106 po modyfikacji z dnia  16 lipca 2021 roku 

Zmiana   IV  
W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 113 i 113a do SWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 113 i
113a do SWZ po modyfikacji z dnia  16 lipca 2021 roku 

II. 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 z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1129  zwanej  dalej  ustawą)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
wpłynęły   pytania.  Zgodnie  z  art.  135  ust.  6  ustawy  Zamawiający  udostępnia  treść  zapytań  wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
dotyczy Zadanie 98 poz. 1
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna),
rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń
medycznych  podczas  zabiegów  dotyczących  cewki  moczowej  jak  np.  cewnikowanie,  endoskopia  czy
cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.
100 g żelu zawiera:
• Wodę destylowaną
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
• 2g chlorowodorek lidokainy
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
• 0.060g hydroksybenzoat metylu
• 0.025g hydroksybenzoat propylu
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml
(6g)?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie składu żelu. Wymóg stawiany przez Zamawiającego
dotyczy postaci: jednorazowy aplikator w formie ampułko-strzykawki w dawce 5 ml -6 ml.

Pytanie 2
dotyczy Zadanie 98 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna),
rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń
medycznych  podczas  zabiegów  dotyczących  cewki  moczowej  jak  np.  cewnikowanie,  endoskopia  czy
cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. 100 g żelu zawiera:
• Wodę destylowaną
• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
• 2g chlorowodorek lidokainy
• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
• 0.060g hydroksybenzoat metylu
• 0.025g hydroksybenzoat propylu
Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml
(11g)?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie składu żelu. Wymóg stawiany przez Zamawiającego
dotyczy postaci: jednorazowy aplikator w formie ampułko-strzykawki w dawce 10 ml – 12 ml.

Pytanie 3
Pakiet nr 2
Z  uwagi  na  to,  iż  niektóre  parametry  i  właściwości  medycznego  wapna  sodowanego  do  aparatów  do
znieczuleń mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się
tlenku  węgla  („czadu”),  prosimy  Zamawiającego  o  doprecyzowanie,  czy  wapno  sodowane  ma  być  ze
wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość
95%, zawartość wilgoci  wody 12-19%, absorpcja  CO2 19%, współczynnik pochłaniania  w przybliżeniu
140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie postaci i konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu
zamówienia,  wymaga,  aby  zaoferowany  przedmiot  zamówienia  był  medycznym  wapnem  sodowym  oraz
posiadał indykator zmiany koloru, w związku z czym dokonuje zmiany w zakresie Formularza cenowego –
dla zadania 2.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga medyczne wapno sodowane do użycia  z  anestetykami takimi  jak:  Izofluran,
Desfluran, Sewofluran, podtlenek azotu, Halotan, Enfluran . z informacją potwierdzoną w instrukcji użycia.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia takiego wymagania.
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Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 2 o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem 
ilości (tj. 288 op) ?
Odpowiedź: 

Zgodnie  z  zapisem  SWZ  –  Załącznik  nr   2-111  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-
111 do SWZ.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi  o wyjaśnienie treści  umowy par.  4,  pkt  6 dla pakietu 67 w zakresie terminu dostaw
określonego jako 24 h w przypadkach nagłych oraz „na ratunek życia” 10-12 godzin. Wykonawca zwraca
uwagę, że podanie leku opisanego w pakiecie 67 zawsze poprzedzone jest diagnostyką i nie ma konieczności
zamawiania wskazanego leku w trybie „cito”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku leku, który nie jest lekiem
ratującym życie, a jego podanie poprzedzone jest diagnostyką.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy, zadanie 3, 38, 72.

Proszę o potwierdzenie, iż w razie wystąpienia takich okoliczności jak wstrzymanie lub wycofanie produktu
leczniczego  z  obrotu  decyzją  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  (bez  naliczenia  kar  umownych)  w  zakresie  w/w
produktu 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: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

Pytanie 8

Dotyczy § 4 ust. 5 wzoru umowy – w zakresie godzin dostaw
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnej godziny dostawy przedmiotu zamówienia z
godziny 12.30 do godziny 14.00 dla zadania nr 3, 38, 72? Zapewnienie terminu dostawy do godziny 12.30
nie zawsze możliwe jest do zrealizowania i  może generować dodatkowe koszty dla wykonawcy. Zapisy
umowy w obecnym brzmieniu wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie  w stosunku do obiektywnych
potrzeb Zamawiającego.
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy § 4 ust. 6 wzoru umowy – dostawy w przypadkach nagłych oraz „na ratunek życia”
Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w zadaniu nr 3, 38, 72 nie są lekami ratującymi życie, a
ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o potwierdzenie, że zapisy § 4 ust. 6 wzoru umowy
nie  będą  miały  zastosowania  w  stosunku  do  zadaniu  nr  3,  38,  72.  Obecny  zapis  wprowadza
nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego.
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zapis ten nie będzie miał zastosowania w ww. przypadku, tzn. w przypadku  leku,
który nie jest lekiem ratującym życie, a jego podawanie odbywa się w trybie planowanym.
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Pytanie 10

Dotyczy § 5 ust. 7 wzoru umowy– termin ważności
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  skrócenie  minimalnego  terminu  ważności  dostarczanych  produktów
leczniczych do 6 miesięcy dla zadania nr 3, 38, 72? Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający przewiduje
dostawy  sukcesywnie,  zgodne  z  bieżącym  zapotrzebowaniem  i  Szpital  nie  buduje  sobie  zapasów,
6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający. Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na
możliwość  dostarczenia  produktów z  terminem  ważności  krótszym  niż  wymagany  za  uprzednią  zgodą
Zamawiającego?
Odpowiedź: 

Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  zawarte  w  SWZ,  jednocześnie  informuje,  iż  dopuszcza  możliwość
dostarczenia produktów z terminem ważności  krótszym niż  12 miesięcy,  za uprzednią zgodą Kierownika
Apteki Szpitalnej (zgodnie zapisem § 5 ust. 8 wzoru umowy).

Pytanie 11

Pytanie do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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 113a 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 12

Pytanie  do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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 13

Pytanie  do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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 przepisami prawa
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".
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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 14
Pytanie  do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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 15

Pytanie  do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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 pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 16
Pytanie  do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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 1.825,00 % w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pytanie  do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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 18

Pytanie  do  wzoru  umowy dla  części  nr  1-7,9-13,15-16,18-19,22-26,28-29,32-43,45-46,48-52,55-110
(załącznik nr 113a) – EYLEA w części nr 28:

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.

Pytanie 19

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):
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 113a 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 20

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):

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 21

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):

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 przepisami prawa
powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".
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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 22

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):

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 23

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):

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 pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 24

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):

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 1 825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):

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.)

Pytanie 26

Pytanie do wzoru umowy dla części nr 8, 14, 17, 20-21, 27, 30-31, 44, 47, 53-54 (załącznik nr 113):

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;
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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.

Pytanie 27

Czy Zamawiający oczekuje w pak 104 poz 1 ( PROPOFOLUM ) produktu zawierającego w swym składzie
EDTA (środka bakteriostatycznego zmniejszającego namnażanie bakterii).

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu nr 35 poz. 1.  Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania wszystkie leki (postaci, dawki)
znajdujące się w aktualnym Katalogu Chemioterapii 

Odpowiedź: 
Zamawiający określił wymagania co do przedmiotu zamówienia w Formularzu cenowym dla zadania 35 i
pozostawia je bez zmian, dotyczy to wymaganej dawki i postaci leku.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu nr 35 poz. 1.  Czy Zamawiający dopuszcza lek , który jest przeciwwskazany u pacjentów
z chorobami układu krążenia stopnia 3. z ujemnym stosunkiem korzyści do ryzyka lub stopnia 4. (kryteria
toksyczności South West Oncology Group), potwierdzone w CHPL?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu nr 35 poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania wszystkie leki (postaci, dawki)
znajdujące się w aktualnym Katalogu Chemioterapii ?
Odpowiedź: 
Zamawiający określił  wymagania co do przedmiotu zamówienia w Formularzu cenowym dla zadania 35
i pozostawia je bez zmian, dotyczy to wymaganej dawki i postaci leku.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu nr 47 poz. 1. Czy ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane formą iniekcyjną
kontynuowane jest u tego samego pacjenta formą doustną) należy wycenić preparat tego samego producenta
(formę  doustną  i  dożylną)  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  pacjenta  i  by  w  praktyce  istniała  możliwość
łączenia  postaci?  Czy  zamawiający  dopuszcza  preparat  Vinorelbiny  zarejestrowany  do  leczenia
niedrobnokomorkowego  raka  płuca  wyłącznie  w  stopniu  III  i  IV,  bez  rejestracji  w  stopniu  IIB,  co
uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z niedrobnokomórkowym
rakiem płuca?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

Pytanie 32

Dotyczy pakietu nr 47 poz. 2. Czy ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane formą iniekcyjną
kontynuowane jest u tego samego pacjenta formą doustną) należy wycenić preparat tego samego producenta
(formę  doustną  i  dożylną)  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  pacjenta  i  by  w  praktyce  istniała  możliwość
łączenia  postaci?  Czy  zamawiający  dopuszcza  preparat  Vinorelbiny  zarejestrowany  do  leczenia
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niedrobnokomorkowego  raka  płuca  wyłącznie  w  stopniu  III  i  IV,  bez  rejestracji  w  stopniu  IIB,  co
uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z niedrobnokomórkowym
rakiem płuca?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu nr 83 poz. 1,2,3. Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz.1,2,3 pochodziły od jednego
producenta?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

Pytanie 34

Dotyczy pakietu nr 89 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. 
Odpowiedź: 
Tak, zgodnie z wymogiem w pkt. 4 Formularza cenowego dla zadania 89.

Pytanie 35

Dotyczy pakietu nr 94 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dawki produktu były refundowane.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki były refundowane, tzn. zaoferowany lek musi znajdować się na
wykazie  leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego,  dla  których  ustalono
urzędową  cenę zbytu, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający
dokonuje Formularzu cenowym dla zadania 94.

Pytanie 36

Dotyczy pakietu nr 94 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dawki produktu były refundowane.
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki były refundowane, tzn. zaoferowany lek musi znajdować się na
wykazie  leków,  środków  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia  żywieniowego,  dla  których  ustalono
urzędową  cenę zbytu, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający
dokonuje Formularzu cenowym dla zadania 94.

Pytanie 37

Dotyczy pakietu nr 101 poz. 3. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wykreślenie pozycji
pakietu
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie Formularza cenowego dla zadania 101, poprzez rezygnację z
wymagania dostawy przedmiotu zamówienia określonego w pozycjach 2 - 8.

Pytanie 38

Dotyczy pakietu nr 106 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci: 1 ampułka proszku +
1 ampułka rozpuszczalnika? Preparat jest zarejestrowany tylko w tej postaci.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza powyższe w związku z czym dokonuje zmian w Formularzu cenowym dla zadania
106 w powyższym zakresie.
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Pytanie 39

dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 87 w przedmiotowym postępowaniu 
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  glukozy  75  g.  -  będącej  dietetycznym  środkiem  spożywczym
specjalnego  przeznaczenia  medycznego  do  postępowania  dietetycznego  w  celu  wykonania  krzywej
cukrowej?  Surowiec  stosowany  do  produkcji  jest  surowcem  farmaceutycznym.  Nie  zawiera  substancji
barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego. Zamawiający wymaga
zaoferowania  leku w postaci proszku doustnego i do sporządzania roztworu doustnego,  w związku z czym
dokonał odpowiedniej modyfikacji w formularzu cenowym dla zadania 87.

Pytanie 40

dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 87 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  glukozy  75  g  o  smaku  cytrynowym  -  będącej  dietetycznym
środkiem  spożywczym  specjalnego  przeznaczenia  medycznego  do  postępowania  dietetycznego  w  celu
wykonania  krzywej  cukrowej?  Surowiec  stosowany  do  produkcji  jest  surowcem farmaceutycznym.  Nie
zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.
Oferowany  preparat,  ze  względu  na  walory  smakowe  zmniejsza  uczucie  nudności,  znacznie  ułatwiając
wykonanie testu.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dietetycznego środka spożywczego. Zamawiający wymaga
zaoferowania leku w postaci proszku doustnego i do sporządzania roztworu doustnego, w związku z czym
dokonał odpowiedniej modyfikacji w formularzu cenowym dla zadania 87.

Pytanie 41

Pytanie dotyczy pakiet 101 pozycja 3 (FIDAXOMICINUM tabl. powl. 200 mg 20 tabl.) 
Prosimy  o  wykreślenie  z  pakietu  101  pozycji  3  (FIDAXOMICINUM  tabl.  powl.  200  mg  20  tabl.);
wymieniony preparat można zakupić tylko w jednej hurtowni, co wpływa na brak możliwości uzyskania
konkurencyjnych cen. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie Formularza cenowego dla zadania 101, poprzez rezygnację z
wymagania dostawy przedmiotu zamówienia określonego w pozycjach 2 - 8.

Pytanie 42

Pytanie dotyczy pakiet 9 (BORTEZOMIBUM proszek do sporz.roztw.do wstrzyk.) 
Czy zamawiający miał na myśli stabilność fizyko-chemiczną rozcieńczonego produktu minimum 8 godzin
potwierdzonej  w  ChPL?  Obecnie  żaden  z  zarejestrowanych  w  Polsce  leków  Bortezomib  nie  posiada
stabilności 8 dni potwierdzonej w ChPL.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  opisie  przedmiotu  w  zakresie  Formularza  cenowego  dla  zadania  9
i  wymaga  dostawy  przedmiotu  zamówienia,  który  posiada  stabilność  fizyko-chemiczną  rozcieńczonego
produktu minimum 24 godziny potwierdzoną w ChPL.

Pytanie 43

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 i 2:
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)  1  % 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, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy
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2. Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych, o których mowa w ust. 1. Strony określają
łączną  maksymalną  wysokość  kar  umownych,  które  mogą  dochodzić  na  10  %  wartości  brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 1 ust. 3.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 44

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: 
Powyższe jest  unormowane w § 4 ust.  3 wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje,  że  zapisy
§ 4 ust.  3 wzoru umowy mają zastosowanie do wszystkich dokumentów rozliczeniowych przekazywanych
w trakcie realizacji umowy.

Pytanie 45

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 46

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: 
Zamawiający  w  §  3  wzoru  umowy  zawarł  zapisy  dotyczące  warunków  waloryzacji  wynagrodzenia
w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji
zapisu  § 3 ust. 3 lit. a nadając mu brzmienie „W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do
zmiany określonej w ust. 2 lit. a, wysokość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, zostanie zmieniona
maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego wyliczoną według zmienionej
stawki podatku.

Pytanie 47

Załącznik  nr  113a do SWZ – projekt umowy:
Czy Zamawiający wykreśli w par. 3.1.2 frazę: „ jak również dodania nowych leków, a także skreślenia leków
z wykazu leków objętych cenami urzędowymi”?  Zmiany te  nie  mają  wpływu na  realizację  przedmiotu
umowy, tak co do zakresu, jak i ceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 113 a do SWZ.

Pytanie 48

Załącznik  nr  113a do SWZ – projekt umowy:

Czy  Zamawiający  w  par.  3.1.7  dopisze  „nie  dłużej,  niż  o  3  miesiące’?  Wykonawca  nie  może  być
bezterminowo związany umową dostawy na niezmiennych zasadach.
Odpowiedź: 
Zamawiający  pozostawia  zapisy  SWZ  bez  zmian  w  powyższym  zakresie. Jednocześnie  Zamawiający
informuje, iż zgodnie z zapisem § 15 wzoru umowy zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będzie dopuszczona w formie dwustronnie uzgodnionego aneksu do umowy.
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Pytanie 49

Załącznik  nr  113a do SWZ – projekt umowy:

Czy Zamawiający w par. 3.4 dopisze „nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT”? Zmiana podatku VAT
winna wchodzić w życie automatycznie, bez konieczności składania wniosków, oczekiwania na jego analizę
i akceptację przez Zamawiającego oraz podpisywania aneksu.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 50

Załącznik  nr  113a do SWZ – projekt umowy:

Czy Zamawiający w par. 4.5 wpisze termin dostawy – np. 3 dni robocze? Nie jest to kryterium oceny ofert,
zatem parametr ten powinien być podany przez Zamawiającego na etapie SIWZ. 
Odpowiedź: 
Termin  dostawy przedmiotu zamówienia określony jest  w Formularzu  cenowym.  Natomiast  w §4 ust.  5
Zamawiający opisał szczegółowo warunki dostaw: miejsce, godzina.

Pytanie 51

Załącznik  nr  113a do SWZ – projekt umowy:

Czy Zamawiający w par. 6.2 po frazie: „i w terminie przez niego wskazanym” dopisze „nie krótszym niż 5
dni  roboczych”?  Chodzi  o  zapewnienie  Wykonawcy  możliwości  przygotowania  i  zebrania  niezbędnej
dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 52

Załącznik  nr  113a do SWZ – projekt umowy:

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej w par. 7.1.1 z 20 % do wartości max. 5%?
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 53

Załącznik  nr  113a do SWZ – projekt umowy:

Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej w par. 7.1.2 z 5 % do wartości max. 0,2%?
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 54

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  nr  97  (ZOLPIDEMI  TARTRAS)  leku  w
opakowaniu  zawierającym  20  tabletek  z  jednoczesnym  przeliczeniem  ilości  opakowań?  W  przypadku
decyzji  pozytywnej  prosimy o  wskazanie  czy  ilości  opakowań  handlowych należy  wycenić  do  pełnego
opakowania w górę, czy do 2 miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zgodnie  z  zapisem  SWZ  –  Załącznik  nr   2-111  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-
111 do SWZ.
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Pytanie 55

W  prowadzonym  postępowaniu  TZ.280.13.2021  PILNIE  proszę  o  dodania  do  wzoru  umowy  klauzuli
przewidującej,  że:  „Strony  dopuszczają  możliwość  dostarczenia  innej  postaci  produktu  leczniczego,
zawierającego  tą  samą  substancję  czynną.  Zmiana  taka  nie  może  być  niekorzystna  dla  Zamawiającego
i powodować podwyższenia faktycznej ceny produktu określonego w umowie”.

1)  do  wykorzystywania  w przypadku gdy mamy ogłoszony przetarg  na lek Lynparza  50 mg w postaci
kapsułek – zakres pytania: aby w ramach umowy można było realizować dostawy leku również na lek w
postaci tabletek w obu dawkach:
Zamawiający w pakiecie 43 wymaga zaoferowania Olaparibum 50 mg w postaci kapsułek. Mając na uwadze
powyższe wskazujemy, że Olaparib występuje także w postaci tabletek 100 mg i 150 mg. Leki Lynparza
w postaci tabletek w dawkach 150 i 100 mg zostały zrefundowane w ramach tego samego co lek w postaci
kapsułek  programu  lekowego  od  dnia  1  maja  2021  r.  Biorąc  pod  uwagę  różnice  w  dawkowaniu
i biodostępność każdej z tych postaci farmaceutycznych - 1 op. kapsułek (448 szt.) 50 mg wystarcza na 28
dni. Natomiast 1 op. tabletek wystarcza na 14 dni. Tak więc na terapię 28 dniową należy wykorzystać 1 op.
kapsułek lub dwa opakowania tabletek (100 mg lub 150 mg). Jednocześnie koszt miesięcznej terapii formą
tabletek  i  kapsułek  jest  taki  sam.  Dwa  opakowania  tabletek  kosztują  tyle  samo  ile  jedno  opakowanie
kapsułek.  Mając  na  uwadze  powyższe  prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  ramach  umowy  Zamawiający
dopuszcza możliwość zamawiania także tabletek Olaparib 100 mg i 150 mg przy założeniu, że cena będzie
odpowiadać cenie kapsułek, zgodnie z powyższym przeliczeniem: cena 2 op. tabletek 150 mg = cena 2 op.
tabletek 100 mg = cena 1 op. kapsułek 50 mg. Jednocześnie prosimy o rozważenie dodania do wzoru umowy
klauzuli przewidującej, że: „Strony dopuszczają możliwość dostarczenia innej postaci produktu leczniczego,
zawierającego  tą  samą  substancję  czynną.  Zmiana  taka  nie  może  być  niekorzystna  dla  Zamawiającego
i powodować podwyższenia faktycznej ceny produktu określonego w umowie”.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do umowy klauzuli „Strony dopuszczają możliwość dostarczenia
innej postaci produktu leczniczego, zawierającego tą samą substancję czynną. Zmiana taka nie może być
niekorzystna  dla  Zamawiającego  i  powodować  podwyższenia  faktycznej  ceny  produktu  określonego
w umowie”. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji apisów Formularza cenowego  dla zadania
55.

Pytanie 56

“Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w zadaniu 101 pozycji nr 1 (SEVOFLURANUM płyn 250
ml ) do osobnego zadania? Pozwoli to na przystąpienie do postępowania więcej niż jednego producenta, a za
tym uzyskanie przez Zamawiającemu możliwie najkorzystniejszej ceny”

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie Formularza cenowego dla zadania 101, poprzez rezygnację z
wymagania dostawy przedmiotu zamówienia określonego w pozycjach 2 - 8.

Pytanie 57

dotyczy pakiet 83 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 83 poz. 1 wyraża zgodę na wycenę DEXMEDETOMINIDUM: zamiast fiolek 
ampułki?
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym dokonuje zmiany w Formularzu cenowym dla
zadania 83.

Pytanie 58

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. zamiast ampułek fiolki i odwrotnie ?
Odpowiedź: 
Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie
jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
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Pytanie 59

do zadania 85
„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt 
(zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”
Odpowiedź: 
Tak,  zgodnie  z  pkt.  1  Formularza  cenowego  dla  zadania  85.  Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż
w  zakresie  przedmiotowego zadania  Zamawiający  wykreślił  zapis  „2.  Zamawiający  dopuszcza  produkty
równoważne /zamienniki/. „

Pytanie 60
do zadania 85
„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu
i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”
Odpowiedź: 
Tak, zgodnie z pkt. 4 Formularza cenowego dla zadania 85.

Pytanie 61

Dotyczy § 7 ustęp 1 punkt 2) i 3) umowy – wg zał. 113 i 113a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie
kar  umownych  z  tytułu  opóźnienia  terminu  dostawy?  Kara  umowna  w  wysokości  5  %  wartości
niezrealizowanej  części  dostawy  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 pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 62

Dotyczy § 8 ust. 2 umowy - wg zał. 113 i 113a. 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 63

Dotyczy § 4 ust. 7 umowy - wg zał. 113 i 113a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie jednej,
odrębnej faktury VAT zwierającej wszystkie zamówione cytostatyki?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 64

Czy  w  celu  minimalizacji  kosztów  użytkowania  Zamawiający  wymaga  w  Pakiecie  92  opakowania
wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

Pytanie 65

Dotyczy Zadania nr 110 
Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat  Vancomycinum 1G 
inj. x 1 fiolka, posiadał wskazanie do stosowania w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
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Pytanie 66

Dotyczy zadania nr 36
Czy Zamawiający w formularzu cenowym w zadaniu nr 36 kolumna nr 6 „Ilość szt. w opakowaniu” miał na
myśli 1 fiol. 5 ml? Informujemy, iż produkt leczniczy Herceptin 600mg/5 ml (Trastuzumab) nie zawiera w
opakowaniu 1 urządzenia do iniekcji 5 ml.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie Formularza cenowego dla zadania 36 poprzez wykreślenie zwrotu
„1 urządzenie do iniekcji 5ml”.

Pytanie 67
Dotyczy terminu związania ofertą
W związku z rozbieżnością  informacji  dotyczącej  terminu związania  ofertą  w rozdziale  IX pkt  1  SWZ
(80  dni  od  dnia  upływu  terminu  składania  ofert  tj.  do  10.10.2021r.),  a  podaną  w   pkt  7  Formularza
ofertowego (30 dni), zwracam się z prośbą o doprecyzowanie i wskazanie prawidłowego terminu związania
ofertą.
Odpowiedź: 
Zamawiający  omyłkowo wpisał w Formularzu oferty termin związania oferta 30 dni. Prawidłowy termin to
80  dni,  co  jest  zgodne  z  treścią  SWZ i  Ogłoszenia.  W związku  z  powyższym Zamawiający  udostępnia
zmodyfikowany Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 68
Dotyczy par 4 ust 5 umowy 
Zamawiający w  paragrafie 4 ust. 5 projektu umowy zastrzegł, iż: 
„Dostawa towaru wraz z dokumentami dostawy nastąpi do Zamawiającego – magazyn Apteki Szpitalnej, w
dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 07:00 – 12:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy z zastrzeżeniem ust. 6.”
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  dostaw  do  godziny  14:00  dla  asortymentu
znajdującego się w zadaniu nr 18, 26, 33, 36, 40, 63?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69

Dotyczy par 4 ust 6 umowy 
Zamawiający w  paragrafie 4 ust. 6 projektu umowy zastrzegł, iż: 
„W przypadkach nagłych (zagrożenia życia i zdrowia pacjenta) Wykonawca dostarczy towar w ciągu 24
godzin,  a na ratunek życia w ciągu 10-12 godzin od chwili  zamówienia,  w miejscu dostawy uprzednio
uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej.”
Zgodnie  z  obowiązującymi  wewnętrznymi  procedurami  u  Wykonawcy,  dostawy  odbywają się  od
poniedziałku  do  piątku,  z  wyłączeniem  sobót,  świąt  i  dni  wolnych  od  pracy.  W związku  z  tym,  czy
Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w trybach określonych w par 4 ust 6 od poniedziałku do piątku od
momentu złożenia zamówienia dla asortymentu znajdującego się w zadaniu nr 18, 26, 33, 36, 40, 63?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70

dotyczy pakietu 2
W związku z tym, że na ryku Polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby
zaoferowane  wapno  było  wapnem  medycznym,  zgodnym  z  wymaganiami  i  zatwierdzonym  przez
Farmakopee  Brytyjska  i  Amerykańską,  oraz  wymaga  odpowiedniego  pisma  potwierdzającego  ww.  od
producenta wapna?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był medycznym wapnem sodowym, w związku
z  czym dokonuje  zmiany w zakresie  Formularza  cenowego –  dla zadania  2.  Zamawiający nie  wymaga
żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

15



Pytanie 71

dotyczy pakietu 2

W związku  z  tym,  że  na  ryku  Polskim  pojawiły  się  wapna  przemysłowe,  czy  Zamawiający  wymaga:
Medyczne  wapno  sodowane,  pochłaniacz,  CO2,  do  użytku  klinicznego,  do  aparatów  do  znieczuleń  z
indykatorem zmieniającym kolor w miarę zużycia, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH oraz
stopień  pylenia  nie  przekraczał  0,3%.  Wyższe  stężenia  NaOH powodują  nadmierne  wysychanie  wapna,
pogarszając jego właściwości pochłaniania?
Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga  zaoferowania  medycznego  wapna  sodowanego,  pochłaniacza  CO2  do  użytku
klinicznego, do aparatów do znieczuleń z indykatorem zmieniany koloru, w związku z czym dokonuje zmiany
w zakresie Formularza cenowego – dla zadania 2. 

Pytanie 72

dotyczy załącznika nr 113– wzór umowy
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 pkt. 1 wzoru umowy tak, aby otrzymał następujące brzmienie:
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, z zastrzeżeniem że kara ma zastosowanie również w przypadku opisanym w  § 4 ust. 8
umowy
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 73

Dot. Pak. 83 poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatów DEXMEDETOMINIDUM konc.do
sprz. roztw. w opak x  5 amp z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań? Pozwoli to na
przystąpienie większej liczby oferentów i potencjalnie uzyskanej korzystnej wyceny za cały Pakiet.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie ampułek, w związku z czym dokonuje zmiany w Formularzu
cenowym dla zadania 83. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem SWZ – Załącznik nr  2-
111 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 2-111 do SWZ.

Pytanie 74

Firma  Bracco  Imaging  Polska  Sp.  z  o.  o.  jako   dystrybutor   środka  kontrastowego  Iomeron  (  nazwa
międzynarodowa  Jomeprolum)  o  stężeniu  300  mg/ml  i  350mg/ml,  fiolka  i  butelki  o  poj.
20,50,100,200,500ml, zwraca się z prośbą o: Wydzielenie z pakietu nr 90 poz. 1 do 4 do osobnej wyceny.
Uzasadnienie :
W  obecnym  kształcie  w   zadaniu  do  SIWZ   występują  monomeryczne  jodowe  środki  kontrastowe
produkowane i oferowane w Polsce przez co najmniej 4 różnych producentów oraz w niewielkiej ilości,
jodowy środek dimeryczny o stężeniu 320mg/ml produkowany i oferowany tylko przez firmę GE.
Obecna konstrukcja pakietu wskazuje tylko na jednego oferenta- firmę, która dysponuje zarówno produktami
z pozycji 1 do 4 oraz 5, eliminując z postępowania innych wykonawców. Jest to :
Po  pierwsze  nieuzasadnione  z  punktu  widzenia  Zamawiającego,  ponieważ  uniemożliwi  mu  uzyskanie
najniższej ceny, którą w R. XIII SIWZ ustalił jako jedyne kryterium oceny ofert. Dysproporcja w wielkości
zapotrzebowanych w zadaniu ilości środków kontrastowych w poz. 1-4 w porównaniu do poz. nr 5 w sposób
oczywisty to ujawnia.
Po  drugie  sprzeczne  z  zasadami  uczciwej  konkurencji,  co  jest  podstawą  Ustawy  o  Zamówieniach
Publicznych
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Prośbę swą uzasadniamy również art. 36aa PZP dotyczącym zwiększenia konkurencji między wykonawcami
m.in. poprzez szersze dopuszczenie do udziału w postępowaniach wykonawców z sektora MŚP.

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza cenowego dla zadania 90  poprzez rezygnację z wymagania
dostawy przedmiotu zamówienia określonego w pozycji 5.

Pytanie 75

Czy zamawiający dla Pakietu 22 wyrazi zgodę na dopuszczenie leku z terminem ważności nie krótszym niż
6 m-cy? Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli
nie  przewiduje  konieczności  dłuższego  przechowywania  zamówionych  produktów  w  magazynie  apteki
szpitalnej,  to  dlaczego  wyznacza  warunek  12-miesięcznego  okresu  ważności  zamówionych  towarów?
Wskazujemy przy  tym,  że  zgodnie  z  Prawem farmaceutycznym produkty  lecznicze  do  ostatniego  dnia
terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu.

Odpowiedź: 
Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  zawarte  w  SWZ,  jednocześnie  informuje,  iż  dopuszcza  możliwość
dostarczenia produktów z terminem ważności  krótszym niż  12 miesięcy,  za uprzednią zgodą Kierownika
Apteki Szpitalnej (zgodnie zapisem § 5 ust. 8 wzoru umowy).

Pytanie 76

Czy Zamawiający dla  Pakietu 22 wyrazi  zgodę na obniżenie kary opisanej  w §7 ust.1.1 wzoru umowy
(załącznik nr 113a do SWZ) z 20% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy,  na 10% kwoty brutto
niezrealizowanej części umowy, pozostały zapis bez zmian?
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 77

Czy Zamawiający dla  Pakietu 22 wyrazi  zgodę na obniżenie kary opisanej  w §7 ust.1.2 wzoru umowy
(załącznik nr 113a do SWZ) z 5% kwoty brutto niezrealizowanej części dostawy,  na 0,5% kwoty brutto
niezrealizowanej części dostawy, pozostały zapis bez zmian?
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 78

dotyczy zadania 83

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu w postaci „ampułka”? Obecnie nie ma na rynku
produktu spełniającego zapis specyfikacji warunków zamówienia w zakresie postaci w Zadaniu 83 poz. 1.
Wymaganie przez Zamawiającego produktu jedynie s postaci „Fiolka” spowoduje brak możliwości złożenia
ważnej oferty.

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie ampułek, w związku z czym dokonuje zmiany w Formularzu
cenowym dla zadania 83.

Pytanie 79

Czy  w  Zadaniu  nr  102  Zamawiający  oczekuje  dostaw  leku  Paracetamol  w  szczelnych  opakowaniach
plastikowych  gwarantujących  pracę  w   zamkniętym  systemie  infuzyjnym  bez  konieczności  jego
napowietrzania? Paracetamol  nie  ma działania  bójczego,  zatem otwarcie  napowietrznika (przez personel
medyczny nazywanego odpowietrznikiem) konieczne w przypadku opakowań szklanych powoduje otwarcie
systemu infuzyjnego co za tym idzie  realne ryzyko kontaminacji. 
Co równie ważne opakowania Ecoflac plus to dużo niższe koszty utylizacji dla placówki medycznej.
Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w zakresie rodzaju opakowania.
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Pytanie 80

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią
przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażet-
ki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za
maść lub odwrotnie)?
Odpowiedź: 

Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie
jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie 81
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań
przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ?
Odpowiedź: 

Ze względu na fakt, iż Wykonawca nie wskazał, którego zadania dotyczy zadane pytanie, Zamawiający nie
jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem
SWZ – Załącznik nr  2-111 do SWZ, w zakresie zadań, gdzie Zamawiający dopuścił taką możliwość, Wyko-
nawca może złożyć ofertę na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. Należy wówczas  przeli-
czyć 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-
111 do SWZ.

Pytanie 82
Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? Czy zaokrąglać do
pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku.
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem SWZ – Załącznik nr  2-111 do SWZ, tam, gdzie Zamawiający dopuszcza składanie ofert
na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje Wykonawcę przeliczenie ilości preparatu
do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 

Pytanie 83
Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym
jest  niedostępny na rynku (np.  brak produkcji,  brak dostaw do kraju,  brak rejestru,  brak harmonizacji,  
tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?
Odpowiedź: 

W powyższym przypadku żaden Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty, w związku z czym
Zamawiający zobowiązany zostanie do unieważnienia postępowania w tym zakresie.

Pytanie 84
dotyczy zadanie nr 83 poz. Nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu w postaci „ampułka”?
Obecnie nie ma na rynku produktu spełniającego zapis specyfikacji warunków zamówienia w zakresie posta-
ci w Zadaniu 83 poz. 1. Wymaganie przez Zamawiającego produktu jedynie w postaci „fiolka” spowoduje
brak możliwości złożenia ważnej oferty.
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie ampułek, w związku z czym dokonuje zmiany w Formularzu
cenowym dla zadania 83.

PREZES ZARZĄDU

dr Marek Działoszyński

podpis na oryginale
UWAGA
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.
Publikacja:

www.bip.szpital.zgo.pl
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