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Uczestnicy 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych. 

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2022 

 

 

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela 

pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 

Pytanie 1 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości leku Enoxaparin sodium w Pakiecie 1 poz. 1 z postaci 

ampułkostrzykawkowej na wielodawkową postać Enoxaparin sodium 300 mg/3 ml x 1 fiol. (+ zestaw do 

podawania: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych) w ilości 800 fiol. + zestaw?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2 
„Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4 poz. 55//56 w przedmiotowym 

postępowaniu: 
Czy w Pakiecie 4 poz. 55//56  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, krople zawierającego 

liofilizowany szczep Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103) w stężeniu 5 mld CFU/5 kropli (produkt 

konfekcjonowany w opakowaniu x 5 ml)?” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 3 
„Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4 poz. 30//31 w przedmiotowym 

postępowaniu: 
Czy w Pakiecie 4 poz. 30//31  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego 

250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii/kaps.? Produkt konfekcjonowany 

w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań). 

Zawartość Saccharomyces boulardii w oferowanym produkcie została potwierdzona 

w niezależnym badaniu wykonanym  w Narodowym Instytucie Leków. Produkt nie zawiera laktozy i może 

być podawany osobom z nietolerancją laktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem 

laktazy.” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 4 
„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Zleceniobiorcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy – 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 5 

„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: 

Zamawiający wyraża zgodę. Adres e-mail: apteka@spzoz.proszowice.pl 

 

Pytanie 6 

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zleceniodawca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:  

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, niezależnie 

od faktu powstania szkody, mogą być zastosowane kary umowne z następujących tytułów: 

a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub w razie zwłoki w dostawie leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wolnych od wad Dostawca zapłaci na 

żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 50 zł (siedemdziesiąt pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień 

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie części zamówienia, 

b) w razie odstąpienia przez Odbiorcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej 

części przedmiotu umowy, o której mowa w paragrafie 1 ust. 2  Umowy.” 

Odpowiedź: 

Treść § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, 

niezależnie od faktu powstania szkody, mogą być zastosowane kary umowne z następujących tytułów: 

a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub w razie zwłoki w dostawie leków, środków    spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wolnych od wad Dostawca 

zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień 

zwłoki, 

b) w razie odstąpienia przez Odbiorcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w paragrafie 1 ust. 2  Umowy.” 

 

Pytanie 7 

„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 



                      

                 SZPITAL W PROSZOWICACH 

 

 

 

 
  SAMODZIELNY PUBLICZNY              tel. centrala: 012 386 51 05      e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ         sekretariat: 012 3865102          NIP: 682-14-36-049 
         W PROSZOWICACH                    fax: 012 386 14 00                    REGON: 000300593 
            ul. Kopernika 13                          dyrektor: 012 386 51 00           KRS: 0000003923 
         32-100 Proszowice 

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: 

Przeliczenie ilości opakowań handlowych – podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Pytanie 8 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) o powolnym uwalnianiu –

(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, pod warunkiem zachowania wymaganego 

działania terapeutycznego. 

 

Pytanie 9 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek, 

amp-strz. i odwrotnie? 

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 10 

„Czy w przypadku zakończonej produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz 

zamieszczenie odpowiedniej informacji pod pakietem?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie wraz z odpowiednią informacją. 

 

Pytanie 11 

„Dotyczy Pakietu 4 poz. 12 Beclometazom + Formoterol. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 

opakowania x 180 dawek w ilości  14 opakowań  ?  Zakończona produkcja x 120 dawek.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 12 

„Dotyczy Pakietu 4 poz. 36 Glucosum 500ml. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania 

x 1 szt w ilości 30 opakowań ? Na runku nie jest dostępne opakowanie  x 10 szt.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 13 
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„Dotyczy Pakietu 4 poz. 38 Glyceryl trinitrate. W związku z zakończoną produkcją dawki 2mg/ml a 5ml czy 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku w dawce 1mg/ml a 10ml x 10 amp?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 14 

„Dotyczy Pakietu 4 poz. 41 i poz. 42 Insuliny. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania 

x 10 wkładów  w ilości  5 opakowań?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 15 

„Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.16, względnie zamiast obowiązku, wprowadzi prawo do 

zaproponowania zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że 

tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, 

że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po 

stronie Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 16 

„Czy Zamawiający w par. 5.1.a zamiast kwotowej kary umownej wprowadzi wartość procentową, np. 0,2% 

wartości dostawy? Obecny zapis grozi Wykonawcy rażącą stratą.” 

Odpowiedź: 

Jak w odpowiedzi na Pytanie Nr 6. 

 

Pytanie 17 

„Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.1.b z 20% do wartości max. 5%? 

Obecna kara jest rażąco wygórowana.” 

Odpowiedź: 

Jak w odpowiedzi na Pytanie Nr 6. 

 

Pytanie 18 

„Do §2 ust. 5 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.".” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 19 

„Do §2 ust. 19 wzoru umowy: Prosimy o usunięcie z wzoru umowy treści §2 ust 19, gdyż Wykonawca nie 

zawsze ma możliwość zagwarantowania ciągłości dostaw, np. w sytuacji wstrzymania produkcji lub wycofania 

z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku.” 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 20 

„Do §5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 

za opóźnienie dostawy zamówienia lub dostawy towarów wolnych od wad w wysokości 0,5% wartości 

towarów niedostarczonych w terminie dziennie?” 

Odpowiedź: 

Jak w odpowiedzi na Pytanie Nr 6. 

 

Pytanie 21 

„Do §5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 

za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?” 

Odpowiedź: 

Jak w odpowiedzi na Pytanie Nr 6. 

 

Pytanie 22 

„Do §5 ust. 6 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „…, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie 

miała charakter bezsporny i wymagalny a możliwość dokonania potrącenia będzie wynikała z aktualnych 

i powszechnie obowiązujących norm prawnych.”.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Możliwość potrącenia wynika z przepisów Kodeksu 

cywilnego, których treści przywołane postanowienie nie zmienia. 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

27.04.2022 r. 
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