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WSZYSCY 

 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 w zw. z art.38 ust. 1 a. ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 
 

1) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 168 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Lidocaine w opakowaniu o 

pojemności 20 ml w opakowaniu zbiorczym 5 sztuk z zachowaniem przez Zamawiającego 

ilości wymaganej w postępowaniu? 

Odp.: Tak, przy stężeniu Lidocaini 2% 

2) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 168 

W przypadku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 

nr 1 pozycji 168, co pozwoli na przystąpienie do nowoutworzonego pakietu większej ilości 

Oferentów, a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 

Odp.: Nie. 

3) Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 48 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 48, co pozwoli na 

przystąpienie do nowoutworzonego pakietu większej ilości Oferentów, a co za tym idzie 

uzyskanie niższej cenowo oferty? 

Odp.: Nie. 

 

4) Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2, 3, 7 

Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy Mannitol 20% w wymaganej objętości w 

butelce szklanej? 

Odp.: Nie. 

 

5) Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego zawierającego zbilansowany 

zestaw pierwiastków śladowych dla pacjentów o wadze równej lub wyższej niż 15 kg, 

charakteryzującego się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością 

cynku w ilości 5mg/dz zgodnie z rekomendacjami ASPEN oraz ESPEN? 

Odp.: Nie. 

 

6) Prosimy o dopisanie do §1 ust. 11 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy 
produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych 
sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego." 



Odp.: Bez zmian. 
7) Do treści §4 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

okresu dostawy do godz.13.30? 
Odp.: Tak. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

8) Prosimy o dopisanie do §5 ust.7 projektu umowy:" W przypadku nieterminowego 
uregulowania należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 
opóźnienie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz.403) ". 
Odp.: Zamawiający uprzejmie informuje, iż  w postanowieniu umownym 
(ust. 7) data aktu prawnego oraz wskazany publikator  Dz.U. odnoszą się 
właśnie do tej ustawy.  

9) Do treści §6 ust.4 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." 
Odp.: Bez zmian. 

10) Do §8 ust. 2  pkt a) - wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §8 ust. 2 pkt a) wzoru umowy w taki sposób 
aby wynosiła ona 0,5% wartości niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy 
dzień opóźnienia? 
Odp.: Bez zmian. 

11) Do §8 ust. 6 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości 
kary umownej zastrzeżonej w §8 ust. 6 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła 
ona 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy (pakietu)? 
Odp.: Tak. Odpowiednia zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

12) Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy 
i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. 
będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na 
sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez 
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (§10 ust.2 pkt 2 i 3) projektu 
umowy). 
Odp.: Bez zmian. 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia 
nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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