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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 209000 euro 
na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w 
recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej 
SIWZ - CPV - 33600000-6. 
 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2017   Nr ogłoszenia – 2017/S 010-014654   z dnia 14.01.2017r     
  

 
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Do treści §2 ust.5 projektu 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." 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Prosimy o dopisanie do §3 ust.3 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych". 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Do treści §5 ust.4 projektu 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." 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 

m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic 
zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in 
fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §7 
ust.1 i §11 ust.5 pkt 6) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. 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 §11 ust.5 pkt 3) projektu umowy)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Grupa 68 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie pianki do czyszczenia skóry w opakowaniu a’400ml z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 187,5 op. 

7. Grupa 69 poz. 19, 20 W związku z wprowadzeniem opatrunku nowej generacji i zaprzestaniu produkcji 
dotychczasowej wersji, prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SIWZ charakteryzującego się 
czasokresem stosowania przez 72 godziny. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy zamawiający w Grupie 7  Sevoflurane wymaga aby zaoferowany produkt Sevoflurane z systemem 
wlewowym Quick Fill lub Drager Fill był w butelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne (innej niż szklana)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby butelka była odporna na uszkodzenia mechaniczne.  
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury w wersji elektronicznej w formacie DATA FARM lub PGF 

dla pakietu nr. 20. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
10. Czy Zamawiający  w grupie nr 55 poz. 1 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 14 pozycji 7 preparatu Natrium Chloratum 0,9% 

10ml w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem opakowań? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
12. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
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reklamacji. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 2 ust. 4 - W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2% wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie, za każdy dzień opóźnienia, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów, jeśli wina będzie leżeć po 
stronie Wykonawcy. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
14. Pakiet 66 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i 

przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i 
bakteriobójczym (Lidocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością 
zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza 
moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i 
składem chemicznym na indywidualnym opakowniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. Pakiet 66 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i 
przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i 
bakteriobójczym (Lidocaine Hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością 
zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza 
moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i 
składem chemicznym na indywidualnym opakowniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Pakiet 66 poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać 
żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm 
pacjenta (oświadczenie producenta)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17. Pakiet 66 poz. 1 i 2 Czy Zamawiający oczekuje aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do 
wprowadzania cystoskopu, żel zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

18. Grupa 68 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści olejek w opakowaniu a 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Reszta parametrów w zgodna z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, należy wycenić 80 op. 
19. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
20. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu „w ciągu 48 godz.” i „w ciągu 72 

godz.” zostało dodane wyrażenie „przypadających w dni robocze”? Jeżeli krótkie, liczone w godzinach termin 
rozpatrzenia reklamacji miałyby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne 
związane z wykonaniem umowy. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny 
oferowanej w przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę §5 ust. 3 wzoru umowy przyjmuje brzmienie ,,W przypadku 
stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
braków ilościowych w ciągu 48 godz.; wad jakościowych w ciągu 72 godz. przypadających w dni robocze”. 
21. Zważywszy na treść § 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 

Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej 
kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 
18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek 
dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  
tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku 
z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować 
postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i 
pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących 
przedmiotem zamówienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnej ilości jaką zakupi, ponieważ nie jest to zależne 
tylko od Zamawiającego. 
22. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „z opóźnieniem” zostało zastąpione 

wyrażeniem „ze zwłoką”? Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej 
dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w 
przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia 
rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
23. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 



wykonywania umowy.”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe 
jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. 
Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 
uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla 
obu stron. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 5 pkt 1) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „W pozostałych przypadkach dostarczenie asortymentu innego niż opisany w niniejszej 
umowie, ale o porównywalnych parametrach i standardach jakościowych, wymaga każdorazowo zgody 
Zamawiającego.”?  Dodanie powyższego zdania może usprawnić dostawy; nie zagraża natomiast interesom 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował asortymentu zastępczego, będzie mógł przecież 
odmówić zgody na dostarczenie takiego asortymentu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
25. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2) umowy, 

czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy 
Prawo zamówień publicznych?  Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 
dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy 
jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się 
ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa 
Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. 
KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
26. Czy w grupie nr 7 pozycja 1 (Sevofluran 250 ml – 80 butelek) Zamawiający wymaga Sevofluranu w butelce z 

fabrycznie zamontowanym, szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parownika – bez używania 
dodatkowych nakręcanych, nakładanych elementów (adapterów, kluczy) łączących butelkę z parownikiem, co 
zapewni bezpieczeństwo personelu i sterylność na bloku operacyjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. Prosimy o doprecyzowanie czy w grupie nr 7 pozycja 1 w przypadku zaoferowania systemu otwartego bez 

fabrycznie zamontowanego adaptera, Zamawiający  wymaga dostarczenia i wyceny stanowiącej element oferty 
80 fabrycznie nowych  kluczy/adapterów? Klucz/adapter jest niezbędnym elementem służącym do połączenia 
butelki z parownikiem. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

28. Grupa 66, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny żeli do cewnikowania za całe opakowanie a'25 
sztuk z przeliczeniem ilości zapotrzebowania do pełnych opakowań?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
29. Grupa 66, pozycja 1-2 Czy Zamawiający wymaga aby żel był w postaci ampułkostrzykawek ułatwiających 

aplikowanie żelu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
30. Grupa 66, pozycja 1-2 Czy Zamawiający oczekuje aby, żel był sterylizowany najbezpieczniejszą z metod 

sterylizacji - parą wodną?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. Grupa 66, pozycja 1-2 W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na 

uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
32. Grupa 74, pozycja 4 – 8, 10-12 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co 

umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pozostałych pozycji w pakiecie.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Sporządził: 
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    Zatwierdził: 
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