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Puszczykowo, dnia 17 listopada 2020 r.  
 
Szp.12/26/1/2020 
 
 
 

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

 
Dostawa płynów infuzyjnych oraz żywienia pozajelitowego 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 
38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 16.11.2020 r. 
 
 
Dotyczy Części 1 
Pytanie 1 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 1 w pozycji nr 1 i 3 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 
33g, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w 
stosunku 80/20), energii całkowitej 910 kcal – Multimel N4-550E 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 
osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
Pytanie 2 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 1 w pozycji  nr 2 i 4 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 
44g, glukozę 160g, azot 7,3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego  
(w stosunku 80/20), energii całkowitej 1215 kcal – Multimel N4-550E 2000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 
osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
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Dotyczy Części 2 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający w części 2 w poz.1 dopuści worek trzykomorowy zawierający: 25 g aminokwasów, 63 g glukozy  
i 19 g emulsji tłuszczowej, w tym MCT/LCT oraz kwasy OMEGA. w objętości 493 ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający w części 2 w poz.2 dopuści worek trzykomorowy zawierający: 50 g aminokwasów, 125 g glukozy  
i 38 g emulsji tłuszczowej, w tym MCT/LCT oraz kwasy OMEGA. w objętości 986 ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający w części 2 w poz.3 dopuści worek trzykomorowy zawierający: 75 g aminokwasów, 187 g glukozy  
i 56 g emulsji tłuszczowej, w tym MCT/LCT oraz kwasy OMEGA. w objętości 1477 ml ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w części 2 poz. 1, 2, 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zbiorczych x 4 szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie  
2 poz. 1 opakowań zbiorczych 493ml x 6 szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 2 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 40g, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję 
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1200 
kcal – Multimel N7-1000E 1000ml ? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 

 
Pytanie 9 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 2 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu 
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klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 60g, glukozę 240g, azot 9,9g oraz emulsję 
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1800 
kcal – Multimel N7-1000E 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 

 
Pytanie 10 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 2 w pozycji nr 3 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 80g, glukozę 320g, azot 13,2g oraz emulsję 
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 2400 
kcal – Multimel N7-1000E 2000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
 
Dotyczy Części 4 
Pytanie 11 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający  
w Części nr 4 w pozycjach 1, 2, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10  wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu 
worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 
60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie 
zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatów o parametrach określonych w powyższym pytaniu 
oraz na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający w Części nr 4 w pozycji nr 11,12 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów 
wapnia i mleczanów który ma udokumentowaną stabilność fizyczną z 87 rożnymi lekami, w tym min. z :Amikacin, 
Ciprofloxacin, Dobutamine, Dopamine, Fentanyl, Midazolam, co umożliwia bezpieczne podawanie równocześnie 
tych leków z owym preparatem wieloelektrolitowym do jednego wkłócia łącznikiem typu Y lub dwudrożnym 
aparatem do przetoczeń? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie produktów do osobnego 
pakietu. 
Odpowiedź: 
Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ. 
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Dotyczy Część 4 poz. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 (wg kolejności w pakiecie) 
Pytanie 13 
Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków i 
infuzji, prosimy o doprecyzowanie czy Zmawiający wymaga parametrów ww. pozycji opakowania z cechami 
bezpieczeństwa takimi jak: 
a) butelka samodzielnie stojąca ( nie wymaga dodatkowych akcesoriów np. stojaków), 
b) dwa porty niezależnie otwierane i niewymagające dezynfekcji przy pierwszym użyciu, 
c) porty opakowania bez zagłębień i krawędzi pozwalające na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu 

metodą przecierania, również po usunięciu zabezpieczenia portu (zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII ) bez 
ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia 
do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji, 

d) skala na opakowaniach od 250 do 1000, umożliwiająca przebieg /i kontrolę tempa infuzji przynajmniej z 
dokładnością do 3 znaczników pojemności, 

e) dodatkowa przestrzeń na dodanie leku w opakowaniach od 100 do 1000 ml, 
f) kod kolorów na etykiecie – identyfikacja nazw roztworów, różnicująca rodzaje płynów, co zmniejsza ryzyko 

niewłaściwego doboru płynu infuzyjnego w trakcie realizowania, 
g) opakowanie nie wymaga napowietrzania (otwierania w czasie infuzji napowietrznika na przebiegu aparatu do 

przetaczania) – pracujące w systemie zamkniętym? 
Odpowiedź: 
Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ. 
 
 
Dotyczy Część 4 poz. 12, 13 (wg kolejności w pakiecie) 
Pytanie 14 
Prosimy o doprecyzowanie składu preparatu w ww. pozycjach   
Czy w ww. pozycjach płyn wieloelektrolitowy ma być wolny od zaburzających krzepniecie antykoagulantów takich 
jak np. cytryniany, które mogą obniżać poziom zjonizowanego wapnia we krwi. Szczególnie istotna jest poziom 
jonów wapnia, których brak zgodnie z europejskimi standardami [Management of bleeding following major 
trauma: an updated European guideline] i polskimi rekomendacjami [Zalecenia postępowania w masywnym 
krwotoku pourazowym lub okołooperacyjnym] może prowadzić do poważnych powikłań związanych  
z zaburzeniami krzepnięcia.?  
Odpowiedź: 
Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ. 
 
 
Dotyczy Części 4 poz. 6 (wg kolejności w pakiecie), poz. 12, 13 (wg kolejności w pakiecie)  
Pytanie 15 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji, co da możliwość złożenia bezpośredniej oferty producenta  
i zapewni konkurencyjność oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający 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
a5

 

St
ro

n
a 

5
 z

 1
0

 

 
Dotyczy Części 8 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 8 poz. 1 opakowań zbiorczych x 5 szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 8 poz. 26 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, roztwór 
aminkokwasów do żywienia pozajelitowego chorych z zaburzeniami czynności nerek, Aminomel Nephro, 500ml?  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 18 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 8 w pozycji  nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 
25,3g, glukozę 75g, azot 4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego  
(w stosunku 80/20), energii całkowitej 700 kcal – Olimel Peri N4 1000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 
osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
Pytanie 19 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 8 w pozycji  nr 2 i 3 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 85,4g, glukozę 165g, azot 13,5g oraz emulsję 
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1600 
kcal – Olimel N9 (bez elektrolitów) 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatów o parametrach określonych w powyższym pytaniu 
oraz na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
 
Dotyczy Części 9 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 9 poz. 1 opakowań zbiorczych x 6 szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 21 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 9 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 40g, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję 
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1200 
kcal – Multimel N7-1000E 1000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 

 
Pytanie 22 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 9 w pozycji  nr 3 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 60g, glukozę 240g, azot 9,9g oraz emulsję 
tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1800 
kcal – Multimel N7-1000E 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
 
Dotyczy Część 8, 9 i 10 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w 
- części 8 poz. 2, 3  
- części 9 poz. 2, 3  
- 10 poz. 1, 2  
opakowań zbiorczych x 4 szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Dotyczy Części 10 poz. 1 i 2  
Pytanie 24 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty na produkt o parametrach nie 
gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Produkt leczniczy 
zawierający tę samą substancje leczniczą, postać oraz posiadający te same wskazania do zastosowania klinicznego.  
Dla pozycji 1. Worki trzykomorowe o składzie: aminokwasy 38-48g, glukoza 80-120g, emulsje tłuszczowe 
zawierające  MCT/LCT 34-50g, w tym OMEGA-3. Postać worek 1206-1350 ml - Omegaflex Peri 1250 ml o zawartości 
glukozy 80 g i pozostałych składników aminokwasów, emulsji tłuszczowych oraz parametrów zgodnie w SIWZ.  
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Dla pozycji 2. Worki trzykomorowe o składzie: aminokwasy 46- 60g, glukoza 103-150g, emulsje tłuszczowe 
zawierające MCT/LCT 41-75g, w tym OMEGA-3. Postać worek 1448-1875 ml - Omegaflex Peri 1875 ml o zawartości 
emulsji tłuszczowych 75 g i pozostałych składników aminokwasów, glukozy oraz parametrów zgodnie w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów w poz. 1 i 2 o parametrach określonych w powyższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 25 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 10 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 
22g, glukozę 80g, azot 3,6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego  
(w stosunku 80/20), energii całkowitej 610 kcal – Multimel N4-550E 1000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 
osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
Pytanie 26 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 10 w pozycji  nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu 
klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 
33g, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego  
(w stosunku 80/20), energii całkowitej 910 kcal – Multimel N4-550E 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na 
składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do 
osobnego pakietu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach określonych w powyższym pytaniu oraz 
na wydzielenie pozycji do osobnej części. 
 
 
Dotyczy Części 11 poz. 1, 5  
Pytanie 27 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji, co da możliwość złożenia bezpośredniej oferty producenta i 
zapewni konkurencyjność oferty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Dotyczy SIWZ 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma 
możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ 
występują sztuki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 29 
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku gdy 
zaoferowane przez Wykonawcę opakowanie handlowe jest niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku 
określoną przez Zamawiającego – czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań 
przeliczyć po dwóch miejsc po przecinku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraził zgody na złożenie oferty w opakowaniach handlowych. 
 
Pytanie 30 
W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie wymuszoną zmianę 
organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących pracę (w tym również poczty, firm 
kurierskich, banków) wnosimy o dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 

Dotyczy Wzoru umowy 
Pytanie 31 
Do §2 ust. 13-16 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie zapisów zawartych w §2 ust. 13-16 wzoru umowy 
dotyczących konieczności raportów przedstawiających stan realizacji umowy. Monitorowanie stanu realizacji 
zakupów powinno leżeć po stronie Kupującego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 32 
Do §4 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §4 ust. 1 pkt 4) jako 
niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za 
tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona 
interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych  
z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie 33 
Do treści §7 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy. Czy w przypadku zaprzestania przez producenta wytwarzania 
asortymentu/wygaśnięcia świadectwa rejestracji i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie 
przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą 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? 
Odpowiedź na pytania od 31 do 32 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
Pytanie 34 
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: 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Ustawy, wykonawcy przysługuje prawo wniesienia 
zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
Pytanie 35 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego 
wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
- weksla in blanco wraz z deklaracją; 
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku 
ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? 
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 wskazuje, że zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Ustawy, wykonawcy przysługuje prawo wniesienia 
zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy 
„Na ratunek” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1dzień roboczy. Utrzymanie  
w mocy terminu dostawy na poziomie 12 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie  
o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy § 2 ust. 8 projektu umowy: Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 7 dni 
roboczych, natomiast rozpatrzenia reklamacji jakościowej do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga 
rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo 
wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym 
czasie jest niemożliwe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy § 4 ust. 1.3 oraz 1.4 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do 
ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie  
z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 


