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Puszczykowo, dnia 28 października 2016 r.  
 
Szp.12/20/3/16 
 
 

 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa leków oraz innego asortymentu do Apteki Szpitalnej 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 14-20 października 2016 r. 
 
Pytanie 1 
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 zamieszczona 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: 
Zamawiający wymaga podania pełnych ilości opakowań zaokrąglonych w górę. 
 
Pytanie 2 
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci 
leków: 

a) Kapsułek na kapsułki miękkie 
b) Kapsułek na kapsułki twarde 
c) Kapsułek na tabletki 
d) Kapsułek na tabl powl 
e) Tabletek na kapsułki 
f) Tabletek na tabletki powlekane 
g) Tabletek na tabletki drażowane 
h) Drażetek na tabletki drażowane 
i) Tabletek na tabletki dojelitowe 
j) Tabletek zwykłych na tabletki 
k) Ampułki na fiolki 
l) Fiolki na ampułki 
m) Worki na butelki 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     

 

 

St
ro

n
a2

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę poszczególnych form postaci leków, bez uprzedniego wskazania 
konkretnej Części jaką Wykonawca miał na myśli. 
 
Dotyczy Części 5 
Pytanie 3 
Omeprazol tabl/kaps 20 mg – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu w postaci tabletek dojelitowych. 
 
Dotyczy Części 7 
Pytanie 4 
poz. 5. Cisatracurium; 2 mg/ml ; op./5 amp – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu w postaci fiolki. 
 
Dotyczy Części 10 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby obie dawki leku w pakiecie nr 10 poz. 6-7 pochodziły od jednego producenta? Takie 
rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi 
lekami i schorzeniami towarzyszącymi. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby obie dawki leku w pakiecie nr 10 poz. 6-7 pochodziły od jednego producenta. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 10 poz. 6,7 był zarejestrowany we wskazaniu: 

a) choroby układu nerwowego w tym: - 

 zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, 

 ostre urazy rdzenia kręgowego.  
b) choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSKC.  
c) choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego 

przydatki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
 
Dotyczy Części 13 
Pytanie 7 
poz. 2. Esomeprazol; tabl 20 mg – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę w/w preparatu w postaci kapsułek dojelitowych. 
 
Dotyczy Części 14 
Pytanie 8 
Czy zamawiający wymaga w pakiecie 14 pozycja 1 by bupivacainum spinal była roztworem hiperbarycznym? 
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Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga aby w poz. 1 bupivacainum spinal była roztworem hiperbarycznym. 
 
Dotyczy Części 17 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wymaga w Części nr 17 materiału wiskoelastycznego objętości 1ml i dawce 1ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
 
Dotyczy Części 20 
Pytanie 10 
poz. 1 Aciclovir 250 mg, op/5 amp – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci ampułek? 
Odpowiedź: 
Pytanie niezasadne – postać w/w leku, określona w SIWZ to amp. 
 
Pytanie 11 
poz. 16 Metronidazolum krem – koniec produkcji, preparat dostępny w postaci żelu; czy Zamawiający dopuści 
wycenę preparatu w takiej postaci? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu w postaci żelu. 
 
Pytanie 12 
poz. 23. Sulfathiazolum; krem; 20 mg/g ; op./1,0 tuba 40 g – czy Zamawiający dopuści do wyceny opakowanie 400 
g z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do wyceny opakowanie 400 g w/w preparatu z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
 
Dotyczy Części 22 
Pytanie 13 

l.p. Asortyment Postać Dawka Sugerowane opak.

Ilość jedn. 

leku w opak. 

sugerowanym 

[szt.]

Ilość jedn. 

leku w opak. 

oferowanym 

[szt.]

Zamawiana 

ilość w 

określonych 

jedn. miary 

[opak] 

Zamawiana 

ilość w 

określonych 

jedn. miary 

[szt] 

4. Ambroxolum inj. 15 mg/2 ml op. / 5,0 amp. 2 ml 10 10 100  
rozbieżność pomiędzy sugerowanym opakowaniem a ilością leku w opakowaniu sugerowanym? Czy w tym 
wypadku należy się sugerować ilością podaną w rubryce Zamawiana ilość w szt.? 
Odpowiedź: 
Tak, przy wycenie należy sugerować się ilością podaną w rubryce Zamawiana ilość w określonych jedn. miary. 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 22 poz. 4 rubryka Sugerowane opak. 
w poniższym zakresie: 
Sformułowanie: „op./5,0 amp. 2 ml” 
zastępuje się zapisem: „op./10,0 amp. 2 ml” 
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Pytanie 14 
poz. 19. Ornithinum; tabl./kaps.; 150 mg; op./40,0 tabl. – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 
zarejestrowanego jak suplement diety w dawce  L-asparginian L-ornityny 100 mg , Cholina 35 mg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu zarejestrowanego jak suplement diety w dawce L-asparginian L-
ornityny 100 mg, Cholina 35 mg 
 
Dotyczy Części 25 
Pytanie 15 

l.p. Asortyment Postać Dawka Sugerowane opak.

Ilość jedn. 

leku w opak. 

sugerowanym 

[szt.]

Ilość jedn. 

leku w opak. 

oferowanym 

[szt.]

Zamawiana 

ilość w 

określonych 

jedn. miary 

[opak] 

Zamawiana 

ilość w 

określonych 

jedn. miary 

[szt] 

28. Rifaximin tabl./kaps. 200mg op. / 14,0 tabl. 12 60 720  
rozbieżność pomiędzy sugerowanym opakowaniem a ilością leku w opakowaniu sugerowanym? Czy w tym 
wypadku należy się sugerować ilością podaną w rubryce Zamawiana ilość w szt.? 
Odpowiedź: 
Tak, przy wycenie należy sugerować się ilością podaną w rubryce Zamawiana ilość w określonych jedn. miary.  
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 25 poz. 28 rubryka Sugerowane 
opak. w poniższym zakresie: 
Sformułowanie: „op./14,0 tabl.” 
zastępuje się zapisem: „op./12,0 tabl.” 
 
Pytanie 16 
poz. 29. Streptokinasum; inj. iv. ia.; 1,5 mln. j.m.; op./1,0 fiol. - koniec produkcji czy należy wycenić podając ostatnią 
cenę zakupu czy nie należy wyceniać wcale? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez wykreślenie poz. 29 z Części nr 25. 
 
Dotyczy Części 34 
Pytanie 17 
poz. 8. Carbo medicinalis; tabl./kaps 300 mg – koniec produkcji leku w dawce 300 mg – czy Zamawiający dopuści 
wycenę leku w dawce 200 mg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 34 poz. 8 rubryka „Dawka” w poniższym zakresie: 
Sformułowanie: „300 mg”; 
zastępuje się zapisem: „200 mg” 
 
Pytanie 18 
poz. 20. Hydroxyzinum; syrop; 8 mg/5 ml; op./1,0 but. 250 g – brak dostępności leku w wymaganej dawce – 
prosimy o doprecyzowanie czy należy wycenić lek w dawce 10mg/5 ml czy 1,6mg/g. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 34 poz. 20 w poniższym zakresie: 
Sformułowanie: „Hydroxyzinum ; syrop; 8 mg/5 ml; op./1,0 but. 250 g”, 
zastępuje się zapisem: „Hydroxyzinum; syrop; 10 mg/5 ml; op./1,0 but. 250 g”. 
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Dotyczy Części 41 
Pytanie 19 
poz. 1. Azathioprine; tabl. powl.; 50mg – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę w/w preparatu w postaci tabletek. 
 
Dotyczy Części 42 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 43 produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL. + 
CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 
2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką pojemności 11ml w poz. nr 1 i 
6ml w poz. nr 2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 11 ml? Pozostałe parametry zgodne  
z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 1 nie dopuści żelu w ampułkostrzykawce o pojemności 11 ml. 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 6 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 2 nie dopuści żelu w ampułkostrzykawce o pojemności 6 ml. 
 
Dotyczy Części 43 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści równoważny żel o pojemności 12 ml sterylizowany radiacyjnie, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści równoważny żel o pojemności 6 ml sterylizowany radiacyjnie, spełniający 
pozostałe wymagania SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     

 

 

St
ro

n
a6

 

Pytanie 24a 
W związku z niejednoznaczną odpowiedzią na pytanie prosimy Zamawiającego o informację, czy przy zaoferowaniu 
produktu równoważnego - czyli produktu o tym samym zastosowaniu, ale o większej pojemności (w przypadku 
preparatów znieczulających – część 43 - zamiast 10ml ampułkostrzykawki – 11ml i zamiast 5ml ampułkostrzykawki 
– 6ml.) Zamawiający dopuszcza przeliczenia zamawianych ilości? Czy należy wycenić zaoferowane wyroby  
w ilościach, jakich wymaga Zamawiający?  
 
która to odpowiedź niejednoznacznie wyjaśnia, czy Zamawiający nie dopuszcza przeliczenia, czy też nie dopuszcza 
żelu równoważnego, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści produkt o składzie: 2 g lidocaine 
Hydrochloride, 0.05 g Chlorhexidine Gluconate oraz woda destylowana, Hydroxyethylcellulose, Propylene Glykol, 
0,10 g Methyl Hydrobenzoate, 0,10 g Propyl Hydroxybenzoate o pojemnościach odpowiednio 11ml i 6ml. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza preparatu o innych pojemnościach niż określone w SIWZ. 
 
Dotyczy Części 46 
Pytanie 25 
poz. 13 -  Preparat kompletny pod względem odżywczym, hiperkaloryczny (1,5 kcal/ml) oparty na białku 
kazeinowym. Zawartość białka nie mniejsza niż 6g/100 ml w tym 1,5 g /100 ml glutaminy. % energii z: białka-16%, 
węglowodanów-49,1%, tłuszczów-34,9%. Osmolarność nie niższa niż 455 mOsm/l. Preparat bezglutenowy, 
bezresztkowy. Smak: truskawkowy. płyn op. / 4 butelki / 200 ml – obecnie preparat dostępny w opakowaniu 
125 ml x 4 szt. – czy Zamawiający oczekuje wyceny 100 op. 125ml x 4 szt. ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w informacji z dnia 19 października 2016 r. dopuścił zmianę objętości diety z 200 ml na 125 ml,  
z odpowiednim wówczas przeliczeniem ilości zamawianych przez Zamawiającego. 
 
Dotyczy Części 47 
Pytanie 26 
Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 6 (Propofol) z części nr 47 co zapewni możliwość przystąpienie do 
przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie lepszej ceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 6 (Propofol) z części nr 47. 
 
Dotyczy Części 52 
Pytanie 27 
Zwracamy sie z prośbą o wydzielenie z pak.52 poz.1 (Vit. rozp. w wodzie i tłuszczach typu Cernevit Baxter/cernevit 
0,75gx1 fiol. inj.) do odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Części nr 52 poz. 1. 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający w części 52 poz. 1 dopuści witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N 
Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku 
preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin  
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w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań , NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo 
że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach 
a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. 
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia 
pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 
Są to jedyne witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, które również mogą być stosowane u wcześniaków  
i noworodków oraz dzieci poniżej 11-go roku życia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 29 
Czy Zamawiający w części 52 poz. 1 dopuści preparat Addamel N w opakowaniu po 20 ampułek? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 52 poz. 1 nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Dotyczy Części 54 
Pytanie 30 
Fluconazole; roztwór do wlewu i.v.; 2 mg/ml; op./1 but. 100 ml – czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu  
w postaci fiolki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę w/w preparatu w postaci fiolki. 
 
Dotyczy Części 58 
Pytanie 31 
poz. 8 Metforminum; tabl./kaps.; 500 mg; op./30 tabl. - czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci 
tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę w/w preparatu w postaci tabletek powlekanych. 
 
Pytanie 32 
poz. 9 Metforminum; tabl./kaps.; 850 mg; op./30 tabl. - czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci 
tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę w/w preparatu w postaci tabletek powlekanych. 
 
Dotyczy Części 60 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający w części 60 poz. 19, 20 dopuści Kalium Chloratum w opakowaniu po 20 ampułek, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 34 
Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 19, 20 (Kalium Chloratum) z części nr 60 co zapewni możliwość 
przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie lepszej ceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 19, 20 (Kalium Chloratum) z części nr 60. 
 
Dotyczy Części 61 
Pytanie 35 
Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 19, 69, 70, 71 z części nr 61 co zapewni możliwość przystąpienie do 
przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie lepszej ceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 19, 69, 70, 71 z części nr 61. 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający w części 61 poz. 33 dopuści Natrium Chloratum w opakowaniu po 50 ampułek, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 61 poz. 33 nie dopuszcza Natrium Chloratum w opakowaniu po 50 ampułek. 
 
Pytanie 37 
poz. 10. Aciclovir; tabl./kaps.; 200 mg; op./30,0 tabl. - czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu  
w postaci tabletek powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę w/w preparatu w postaci tabletek powlekanych. 
 
Pytanie 38 
poz. 47. Venlafaxinum; tabl./kaps.; 37,5 mg – czy Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w dawce 37,5 mg  
w postaci tabletki czy 37,5 w postaci kapsułek o przedłużonym działaniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci tabletki. 
 
Pytanie 39 
poz. 48. Valsartanum; tabl./kaps.; 160,0 mg – czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek 
powlekanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę w/w leku w postaci tabletek powlekanych. 
 
Pytanie 40 
poz. 74. – Venlafaxinum; tabl./kaps.; 75 mg- – czy Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w dawce 75mg w 
postaci tabletki czy 75 w postaci kapsułek o przedłużonym działaniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w postaci tabletki. 
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Dotyczy Części 63 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie hemostatyku wykonanego ze 100% oksydowanej regenerowanej 
celulozy (ORC) o właściwościach bakteriobójczych, hamujących rozwój MRSA, MRSE, PRSP i VRE. Produkt 
charakteryzuje się bardzo dobrą skutecznością przylegania do miejsca krwawienia i tkanek, możliwością 
wielokrotnego repozycjonowania bez przyklejania się do narzędzi oraz łatwością usunięcia nadmiaru hemostatyku. 
Okres wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w/w preparatu. 
 
Pytanie 42 
W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 41- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 na zastosowanie produktu  
o wymiarze 2,5x5,1cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 1 na zastosowanie produktu o wymiarze 2,5x5,1cm. 
 
Pytanie 43 
W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 41 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 2 na zastosowanie produktu  
o wymiarze 5,1x10,2cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 1 na zastosowanie produktu o wymiarze 5,1x10,2cm. 
 
Pytanie 44 
W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 41 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 3 na zastosowanie produktu  
o wymiarze 10,2x10,2cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody w poz. 3 na zastosowanie produktu o wymiarze 10,2x10,2cm. 
 
Dotyczy Części 64  
Pytanie 45 
poz. 20 i 21  

l.p. Asortyment Postać Dawka Sugerowane opak.

Ilość jedn. 

leku w opak. 

sugerowanym 

[szt.]

Ilość jedn. 

leku w opak. 

oferowanym 

[szt.]

Zamawiana 

ilość w 

określonych 

jedn. miary 

[opak] 

Zamawiana 

ilość w 

określonych 

jedn. miary 

[szt] 

21. Betaxolol krople do oczu 2,5mg/1ml op. / 5 x 5,0 ml 1 5 5

22. Betaxolol krople do oczu  5mg/1ml op. / 5 x 5,0 ml 1 20 20  
rozbieżność pomiędzy sugerowanym opakowaniem a ilością leku w opakowaniu sugerowanym ? Czy w tym 
wypadku należy się sugerować ilością podaną w rubryce Zamawiana ilość w szt. ? 
Odpowiedź: 
Tak, przy wycenie należy sugerować się ilością podaną w rubryce Zamawiana ilość w określonych jedn. miary. 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie części 64 poz. 20 i 21 rubryka Sugerowane 
opak. w poniższym zakresie: 
Poz. 20 
Sformułowanie: op. / 5 x 5,0 ml; 
zastępuje się zapisem: op. / 1 x 5,0 ml. 
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Poz. 21 
Sformułowanie: op. / 5 x 5,0 ml; 
zastępuje się zapisem: op. / 1 x 5,0 ml. 
 
Pytanie 46 
poz. 41 Diltiazem hydrochloride tabl. powl 90mg – czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek  
o przedłużonym działaniu? Tylko w takiej postaci lek jest dostępny na rynku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści wycenę w/w leku w postaci tabletek o przedłużonym działaniu. 
 
Pytanie 47 
poz. 52 Fortrans - Złożone preparaty lub preparat równoważny pod względem zastosowania proszek do p. płynu 
doustnego preparat złożony; op./48,0 torebek 74 g - czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu Makrogol 74 g x 
48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii i jest jedynym preparatem 
stosowanym do przygotowania pacjenta do badania wymienionym w Programie Badań  
Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego 
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga wyceny w/w preparatu. 
 
Pytanie 48 
poz. 59, 60, 61 

59. Isosorbide mononitrate tabl./kaps.  75mg

60. Isosorbide mononitrate tabl./kaps. 100mg

61. Isosorbide mononitrate tabl./kaps. 50 mg  
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko w takiej postaci lek 
jest dostępny na rynku . 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę w/w leków w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 
 
Pytanie 49 
poz. 120  

120. Pentoxyfiline tabl./kaps. 600 mg  
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko w takiej postaci lek 
jest dostępny na rynku . 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. 
 
Pytanie 50 
Czy zamawiający w poz. 131 oraz 53 dopuści opatrunek hemostatyczny Argon V+Pad o właściwościach 
hydrofilowych do tamowania lokalnych, krwawiących ran w miejscach wkłuć naczyniowych, cewników i przetok 
tętniczo żylnych. Zmniejsza czas tamponady oraz powstrzymuje obfite krwawienia powodując szybką hemostazę 
dzięki budowie trójwarstwowej o kompozycji siatki wzbogaconej D-glukozaminą. Może być przycinany dowolnie do 

http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie
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łatwego umieszczenia wokół miejsc dostępu naczyniowego. Produkt w opakowaniu sterylnym o wymiarze 4 cm x 
4cm. Opakowanie zawiera 10 sztuk. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 51 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 53 z Część nr 64 i stworzy osobny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 53 z Część nr 64 i stworzenie osobnego pakietu. 
 
Dotyczy Części 69 
Pytanie 52 
Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie 69 poz. 1, posiadał rejestrację w profilaktyce inwazyjnych 
zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek 
krwiotwórczych oraz by mógł być stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, nie 
poddawanych hemodializie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 
Pytanie 53 
Czy Zamawiający wymaga, aby leki w pak. 69 poz. 1 i 71 poz. 1 pochodziły od tego samego producenta, w 
przypadku konieczności przejścia formy iniekcyjnej na doustną tak, aby zminimalizować możliwość działań 
niepożądanych w terapii? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby leki w pak. 69 poz. 1 i 71 poz. 1 pochodziły od tego samego producenta. 
 
Pytanie 54 
Czy Zamawiający dopuści preparat Voriconazole Sandoz, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w części 69 dopuszcza preparat Voriconazole Sandoz, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do 
infuzji. 
 
Dotyczy Części 70 
Pytanie 55 
Czy Zamawiający dopuści w części 70 Linezolid pakowany po 10 flakonów z dwoma portami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści w części 70 Linezolid pakowany po 10 flakonów z dwoma portami. 
 
Dotyczy Części 79 
Pytanie 56 
poz. 18  

Tamsulosin kaps. 0,4 mg op./ 30 kaps.  
czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek/kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko w takiej 
postaci lek jest dostępny na rynku . 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wycenę w/ leku w postaci tabletek/kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. 
 
Dotyczy Części 82 
Pytanie 57 
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści wosk trzyskładnikowy w proporcji: mieszanina wosku pszczelego i parafinowego 
80%, polamitynian izopropylu 20% pakowany a'12 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu a tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Dotyczy Części 88 
Pytanie 58 
Czy Zamawiający dopuści w części 88 Levofloxacin pakowany po 10 flakonów z dwoma portami, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w części 88 Levofloxacin pakowany po 10 flakonów z dwoma portami, z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. 
 
Dotyczy Części 25 poz. 22 , Części 67 poz.1 , Części 83 poz.1 : 
Pytanie 59 
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość 
zakupu preparatu Multilac® ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zamieścił w SIWZ. 
 
Dotyczy SIWZ 
Pytanie 60 
W Rozdziale IX pkt. 6 SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze 
zm.) nie są wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem. Ponieważ przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu w Części nr 17 
są wyroby medyczne, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do złożenia zamiast tego dokumentu – oświadczenia o 
braku wymogu posiadania go dla wyrobów medycznych. 
Pytanie 61 
dot. rozdziału VIII, pkt 2 SIWZ 
Czy w przypadku oferowania wyrobów medycznych Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty 
oświadczenia o braku konieczności posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej ? 
Odpowiedź na pytania 60 i 61: 
Wykonawca chcący zaoferować wyrób medyczny nie jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej. 
 
Dotyczy projektu umowy 
Pytanie 62 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. 
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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 Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności 
zapisów z §1 ust.4  umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Przepis art. 144 Ustawy nie ma zastosowania do postanowienia, 
o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy. W tym przypadku nie dochodzi do zmiany umowy w postaci zawarcia aneksu. 
 
Pytanie 63 
Do §4 ust.1 i ust.2 projektu umowy. Prosimy o rezygnację z górnego limitu kary 50 zł za każdy dzień opóźnienia 
realizacji dostawy lub reklamacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dniu 19 października 2016 r. dokonał modyfikacji zapisów w § 4  ust. 1 pkt 1 i 2. 
 
Pytanie 64 
Do treści §6 ust.3 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. Stosownie do treści art. 3531 kc strony mogą ułożyć stosunek prawny 
według własnego uznania. 
 
Pytanie 65 
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 §7 ust.2 pkt 1) projektu umowy)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje postanowienia SIWZ. 
 
Pytanie 66 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §7 ust.2 pkt.3 ppkt a), b) projektu umowy ze względu na fakt, 
że informacje o zmianach cen urzędowych leków są powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w 
Dziennikach Urzędowych oraz na tronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 67 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie warunku: "..pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy, z zachowaniem 14-dniowego terminu przed wejściem w życie 
zmian przepisów" z §7 ust.3 projektu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 68 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 pkt 1) projektu umowy do 0,1% wartości 
niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki (bez wartości minimalnej)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 69 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 pkt 2) projektu umowy do 0,1% wartości 
brutto reklamowanego asortymentu za każdy dzień zwłoki (bez wartości minimalnej)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 70 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 1 ust. 4 i § 3 ust. 9 wzoru umowy. 
Uzasadnienie: Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą zakazane jest redagowanie postanowień umowy o zamówienie 
publiczne w taki sposób, że zakres lub wielkość zamówienia zależy w całości od zdarzeń przyszłych i niepewnych. 
Zamawiający nie może zatem uzależnić ilości zamawianych decyzji od swojej uznaniowej decyzji. Wykonawca musi 
mieć pewność, że zrealizuje zamówienie w określonym zakresie (zob. wyrok SO w Warszawie z dnia 13 września 
2005 r., V Ca 1110/04). Kwestionowany zapis wzoru umowy nie daje wykonawcy pewności obrotu i możliwości 
zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie. Dlatego też konieczne jest jego usunięcie z wzoru umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 71 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 3 ust. 7 wzoru umowy. 
Uzasadnienie: Data uregulowania należności powinna być zgodna z chwilą faktycznego otrzymania świadczenia 
przez wierzyciela. nie ma podstaw, by datę tę określać fikcyjnie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 72 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: „Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
1) za zwłokę w realizacji poszczególnych dostaw w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej dostawy za 
każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% tej wartości, 
2) za zwłokę w realizacji reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego 
asortymentu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% tej wartości, 
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy netto.” 
Uzasadnienie: 
- Kara umowna winna być należna jedynie w przypadku zwłoki wykonawcy, nie zaś opóźnienia. Zgodnie z art. 483 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, karę umowną można zastrzec w celu naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Z kolei zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego 
dłużnik nie jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
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zobowiązania będącego następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. A więc na 
podstawie ogólnych zasad kodeksu cywilnego dłużnik odpowiada na zasadzie winy za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania. W rozumieniu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, za 
„opóźnienie” należy rozumieć również takie przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które dłużnik nie 
ponosi odpowiedzialności. Przypadki zawinionego niespełnienia świadczenia w terminie określa się natomiast w 
prawie cywilnym mianem „zwłoki”. Zamawiający uprawniony jest zatem do naliczenia kary umownej jedynie w 
przypadku zwłoki wykonawcy – a więc w przypadku zawinionego przez wykonawcę niespełnienia świadczenia w 
terminie. Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności, a takie okoliczności mieszczą się w pojęciu „opóźnienia”; 
- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do tej 
wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego 
punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną 
publiczną, której wykonawca jest tylko płatnikiem; 
- Kara umowna nie może służyć bezpodstawnemu wzbogaceniu się zamawiającego kosztem wykonawcy, a w 
związku z tym musi pozostawać ona adekwatna do rozmiaru zobowiązania i wartości poniesionej przez 
zamawiającego szkody. Z tego względu wykluczone jest zastrzeżenie przez zamawiającego minimalnej wysokości 
kary umownej w kwocie 50 zł. Kara umowna pełnić ma rolę odszkodowawczą, a w związku z tym musi pozostawać 
w związku z wartością nienależycie wykonanego zobowiązania. Kara umowna w sztywnej stawce, niezależnej od 
wartości niewykonanego zobowiązania, nie spełnia roli kompensacyjnej, ale represyjną. Tymczasem zgodnie z art. 
483 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny, kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie w celu 
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, nie zaś w celu ukarania 
dłużnika; 
- Kara umowna stanowić ma ryczałtowe odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
Kara umowna, jako surogat odszkodowania, ma służyć naprawieniu szkody a nie wzbogaceniu się 
poszkodowanego. Brak górnego limitu naliczania kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie 
będzie zagwarantowanie zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty w przypadku niewykonania zobowiązania, 
ani nawet zdyscyplinowanie wykonawcy i przymuszenie go do najwyższej staranności, ale umożliwienie 
zamawiającemu wzbogacenia się kosztem wykonawcy. Jest to sprzeczne z naturą kary umownej i w konsekwencji 
nie mieści się w zasadzie swobody umów (art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny), tym 
bardziej w sytuacji, gdy zastrzeżono na korzyść zamawiającego możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 
- „Rozwiązanie” umowy, odmiennie niż „wypowiedzenie” bądź „odstąpienie” od niej, następuje zawsze na mocy 
zgodnej woli stron i nie uzasadnia zapłaty kary umownej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 73 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 4 ust. 2 wzoru umowy. 
Uzasadnienie: Z uwagi na to, iż potrącenie stanowi jednostronną czynność prawną, przez którą zainteresowany 
może ukształtować nie tylko swoją sytuację prawną, lecz także sytuację prawną innego podmiotu, wykorzystywanie 
tej instytucji powinno mieć miejsce tylko wówczas, gdy spełnione są ściśle wszystkie przesłanki potrącenia 
określone w ustawie. Wymaga tego egzekucyjna funkcja potrącenia oraz konieczność ochrony uzasadnionych 
interesów drugiego wierzyciela, do którego kierowane jest oświadczenie o potrąceniu, lub osób trzecich (por. L. 
Stępniak, Potrącenie..., s. 21 i n.; tenże, Glosa do wyroku SN z dnia 15 grudnia 1994 r., I CRN 149/94, OSP 1996, z. 4, 
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poz. 84; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System prawa prywatnego, t. 6, s. 1099; G. Wolak, O formie złożenia oświadczenia 
woli o potrąceniu oraz zarzutu potrącenia, Mon. Praw. 2010, nr 23, s. 1290 i n.). Z tego też względu projekt umowy 
nie powinien przewidywać innych możliwości potrącenia niż wynikające z bezwzględnie obowiązujących norm art. 
498 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 74 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
kar umownych: 
1) za zwłokę w odbiorze dostawy w wysokości 0,5% wartości netto nieodebranej dostawy za każdy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 10% tej wartości,  
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy netto, chyba, że ma miejsce przypadek określony w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych.” 
Uzasadnienie: Umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, której skutkiem jest zobowiązanie się 
sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do 
zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej 
strony, co oznacza, że umowa sprzedaży jest umową wzajemną. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, jeśli umowa 
ma cechy wzajemności, to strony nie mogą kształtować jej w sposób podważający zasadę ekwiwalentności ich 
świadczeń (zob. wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II CK 739/2004). Jeżeli więc zamawiający domaga się zapłaty od 
wykonawcy kary umownej za zwłokę w dostawie, to dla zachowania ekwiwalentności świadczeń stron musi 
zaoferować zapłatę takiej samej kary w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 75 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: „Jeżeli rzeczywista wysokość szkody u 
którejkolwiek ze Stron przekroczy wysokość kar umownych opisanych w ust. 1 i 3, Strona ta jest uprawniona do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość tych kar na zasadach ogólnych.” 
Uzasadnienie: Jeśli zamawiający zastrzega dla siebie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
poza wysokość zastrzeżonych kar umownych, to dla zachowania ekwiwalentnej pozycji obu stron powinien 
umożliwić to samo wykonawcy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 76 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu: „Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych 
do wykonania umowy.” 
Uzasadnienie: Spośród okoliczności wymienionych w § 5 ust. 2 wzoru umowy jedynie ta ujęta w punkcie 6 mieści 
się w dopuszczalnych prawem przesłankach odstąpienia od umowy, powielając regulację art. 493 § 1 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Pozostałe pozostają niezgodne z art. 491 kodeksu cywilnego, który jest 
przepisem bezwzględnie obowiązującym i nie może być modyfikowany drogą umowy (zob. wyrok Sądu 
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Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 roku, VI ACa 175/14). Dopuszczalny zakres umownej 
modyfikacji prawa odstąpienia sprowadza się wyłącznie do rezygnacji z konieczności wyznaczania dłużnikowi przez 
wierzyciela dodatkowego terminu poprzedzającego skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy, co 
dopuszczalne jest wyłącznie w wypadku, gdy termin wykonania umowy został w niej ściśle określony (zob. wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 maja 2015 roku, I ACa 9/15). Takiego ścisłego określenia terminu 
wykonania zobowiązania brak jednak w niniejszej umowie, która przewiduje, że wykonawca zobowiązany jest 
spełniać świadczenie częściami, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego. Niedopuszczalne jest zatem 
przyjęcie, że „trzykrotne opóźnienie w realizacji” częściowego świadczenia, a tym bardziej każde „inne rażące 
naruszenie warunków umowy lub przepisów prawa” może uprawniać zamawiającego do odstąpienia od umowy 
bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Prowadziłoby to bowiem do omijania zasad ustawowego prawa 
odstąpienia od umowy określonych w art. 491 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Niezależnie 
od powyższego, prawo do odstąpienia nie może być w żadnym razie przyznane jednej ze stron na wypadek 
„opóźnienia” drugiej strony, skoro art. 491 kodeksu cywilnego wyraźnie stanowi, iż takie uprawnienie przysługuje 
na wypadek „zwłoki”. Z tych samych względów zamawiający nie może odstąpić od umowy z powodu likwidacji lub 
rozwiązania wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku, ponieważ same te okoliczności nie stanowią 
jeszcze zwłoki w wykonaniu zobowiązania, a dopiero mogą taką zwłoką skutkować. W końcu, niemożliwe jest 
odstąpienie od zamawiającego od umowy z powodu 3-krotnej reklamacji co do jakości przedmiotu zamówienia. Po 
pierwsze, zła jakość przedmiotu świadczenia, czyli wada fizyczna rzeczy sprzedanej może zaistnieć z przyczyny 
niezawinionej przez wykonawcę (np. z przyczyny zależnej od producenta). Po drugie, kwestionowane 
postanowienie jest ewidentnie sprzeczne z art. 560 § 4, 562 § 1 i 565 kodeksu cywilnego, z których wynika, że 
Kupujący nie może odstąpić od całej umowy z powodu każdej wady rzeczy, ale tylko co do towarów wadliwych oraz 
towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone, pod warunkiem wszakże, że wady towarów są istotne, a 
wykonawca nie dokona wymiany wadliwych towarów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 
Pytanie 77 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: „Zmiana umowy w sprawie zamówienia 
publicznego powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 3 i pkt 5” 
oraz przyjęcie § 8 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: „Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie oraz zmiana 
umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 3 i pkt 
5 umowy”. 
Uzasadnienie: Zmiana jest konieczna celem usunięcia wewnętrznej sprzeczności przedmiotowych zapisów wzoru 
umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 
 


