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Pytania i wyjaśnienia 

 do treści siwz 
 

1. W związku z zapytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38   ust. 1  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm.), zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: 

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego dla SZOZ w Niemodlinie – 25 zadań częściowych. 

L.p. Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

1 Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wykreśli par. 4.4 Umowy, z uwagi na fakt, że procedury reklamacyjne 

wyczerpująco określono w par. 5? W takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy dotyczące 

rozpatrywania reklamacji -  wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe stanowią w 

istocie zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, w 

terminach określonych umową. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje jednostronny, bez 

udziału Wykonawcy, tryb postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów KC. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie.  

2 Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w par. 4.10 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia 

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. 

Wyjaśnienia: 

Paragraf 4 ust. 10 wyczerpująco opisuje sytuacje wycofania z rynku, zawieszenia produkcji 

czy też brak możliwości dostawy asortymentu objętego umową. Zamawiający nie dokona 

zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. 

3 Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający w par. 5.3 wykreśli zapis o uiszczeniu kary umowne przy wymianie towaru 

na pełnowartościowy? Postępowanie reklamacyjne stanowi zwykłe ryzyko związane z 
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dostawą towarów; jeśli reklamacja załatwiana jest w terminie, to brak podstaw, aby z tego 

tytułu naliczać jakąkolwiek karę.  

Wyjaśnienia: 

Paragraf 5 ust. 3 umowy wskazuje, że: „W przypadku braku wymiany zamówienia, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, za 

każdy dzień opóźnienia.” W przedmiotowym paragrafie zamawiający nie przewidział kary za 

wyminę towaru na pełnowartościowy w prowadzonym postępowaniu reklamacyjnym.  

4 Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie z zadania nr 3 poz. 1 

(acetylcysteinum), poz. 5, 6 (atenololum) oraz poz. 27, 28 (tranxemicun acidum) co 

umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców ? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

5 Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w zadaniu nr 5 posiadał własne, 

udokumentowane  badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego 

stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach 

niezabiegowych (interna , kardiologia)  oraz zabiegowych ( chirurgia)? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

6 Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek zadaniu nr 5 był zarejestrowany we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej ? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający wymaga aby oferowany lek był dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz 

posiadał aktualne świadectwo rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 06-09-2001r Prawo 

farmaceutyczne.  

7 Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w zadaniu nr 5 był objęty obowiązkiem 

dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku objętego obowiązkiem dodatkowego, 

szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii. 

8 Pytanie nr 8 

Czy wyliczając ilość opakowań (kolumna 10 – J) w przypadku nie pełnych opakowań 

Wykonawca ma podawać ilości do 2 miejsc po przecinku czy zaokrąglając do pełnego 

opakowania ? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza podanie przeliczenia ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. 

9 Pytanie nr 9 

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie 

koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z 

prośbą o zmianę warunków SIWZ w zakresie sposobu złożenia oferty w postępowaniu. 

Zgodnie z zaleceniami UZP wnosimy o możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej. 
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Wyjaśnienia: 

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia  terminu 

składania ofert.  

10 Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również 

zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający 

wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? 

Max. 40% większe lub mniejsze opakowanie? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań max. 40% większych lub 

mniejszych. 

11 Pytanie nr 11 

W związku z informacją o możliwości zaoferowania opakowań handlowych o innym sposobie 

konfekcjonowania (przeliczenie liczby opakowań – max 40% większe lub mniejsze 

opakowania), prosimy o podanie sposobu tego przeliczenia. Do 2 miejsc po przecinku czy do 

pełnych opakowań handlowych w górę? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza podanie przeliczenia ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. 

12 Pytanie nr 12 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ odnośnie naliczania kar na 0,5% wartości 

niezrealizowanej partii zamówienia, a nie jego całości. Będzie to stanowiło uczciwe naliczenie 

kary za brak wykonania całości zamówienia, a nie jak to wynika z obecnych zapisów – 

niezależnie od tego czy Wykonawca dostarczył towar w 99% zamówienia, kara naliczana jest 

od wartości całego zamówienia, czyli również towaru, który Zamawiającemu został 

dostarczony. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. 

13 Pytanie nr 13 

W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi obostrzeniami dotyczącymi przebywania poza 

domem z powodu stanu epidemii oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych, 

aby komunikacja z Wykonawcami przebiegała za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej progów unijnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości 

złożenia oferty w ww. Postępowaniu elektronicznie, tj. w postaci dokumentów opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub – w przypadku braku takiej możliwości – o 

wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o czas przedłużenia ogłoszonego stanu 

epidemii , tj. po 05.05.2020 r. 

Wyjaśnienia: 

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia  terminu 

składania ofert. 

14 Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 283, 284 aby Morphini zachowywała po 

rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 25°C zgodnie z ChPL? 

Wyjaśnienia: 

Tak. 
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15 Pytanie nr 15 

Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycji 247, 249, 250 produkt Lignocainum 

posiadał wskazanie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca zgodnie z 

Charakterystyką Produktu Leczniczego? 

 

Wyjaśnienia: 

Tak. 

16 Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 229, zgodnie z Charakterystyką 

Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt zawierał szczepy posiadające naturalną 

oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie : amoksycylinę, 

ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, 

doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, 

kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, 

neomycynę,netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, 

tobramycynę, wankomycynę? 

Wyjaśnienia: 

Tak. 

17 Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 263 i 264 zgodnie z Charakterystykami 

Produktów Leczniczych Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było mieszać w jednej 

strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem 

pacjentowi? 

Wyjaśnienia: 

Tak. 

18 Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 416 i 417 zgodnie z Charakterystyką 

Produktu Leczniczego, Tramadolum inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce 

z produktem Metamizolum natricum  inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi? 

 Wyjaśnienia: 

Tak. 

19 Pytanie nr 19 

Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 80 oraz w pakiecie 21 pozycja 26 ma na myśli 

ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń 

(mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza Ciprofloksacynę w postaci monowodzianu.  

20 Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 74 i 75 wymaga, aby wyceniony Ceftazydym 

pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w 

praktyce istniała możliwość łączenia dawek? 

Wyjaśnienia: 

Tak. 

21 Pytanie nr 21 
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Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 750 i 1500 w pakiecie 11 pozycja 14 i 

15 zgodnie ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi 

działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej: 

-0,9% w/v roztwór chlorku sodu 

-5% roztwór glukozy do wstrzykiwań 

-0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań 

-5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 

-5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 

-5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 

-10% roztwór glukozy do wstrzykiwań 

-10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań 

-roztwór Ringera do wstrzykiwań 

-mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań 

-mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6) 

-wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna). 

Wyjaśnienia: 

Tak. 

22 Pytanie nr 22 

W związku z zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego firma Aesculap Chifa Sp. z o.o., z 

siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 14 zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie 

w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w 

związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w 

sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.  z 

2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w 

postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

 

Wyjaśnienia: 

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia  terminu 

składania ofert. 

23 Pytanie nr 23 

Pytanie dotyczy pakietu 1, pozycje 302, 336 

W związku ze zmianą opakowań diet i zaprzestania produkcji : Nutrison Standard, Nutrison 

Peptisorb (opakowanie 1000ml) w worku typu Pack, czy zamawiający dopuści do pozycji 302 

i 336 diety w butelce w opakowaniu typu Optri (1000ml), do których pasują zestawy 

zarówno do worków jak i do butelek. ? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza. 

24 Pytanie nr 24 

Pytanie dotyczy pakietu 1,  pozycji 360 

Czy zamawiający wymaga/oczekuje, aby Przyrząd Flocare Infinity do żywienia dojelitowego 
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był zgodny z instrukcja obsługi producenta pompy ? Jako jedyny gwarantuje podaż diety 

według zaprogramowanej szybkości i przepływu. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający wymaga, aby Przyrząd Flocare Infinity do żywienia dojelitowego był zgodny z 

instrukcja obsługi producenta pompy. 

25 Pytanie nr 25 

Czy zamawiający dopuści w pak. 1 poz. 51, 52 Nebbud 0,5mg/ml, 0,25 mg/1 ml w postaci 

ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuszcza. 

26 Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów 

podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? 

(dot. § 2 ust. 6) 

Wyjaśnienia: 

Paragraf 2 ust. 5 i 6 dopuszczają zmianę ceny brutto danego asortymentu w przypadku 

zmiany stawki podatku VAT.  

27 Pytanie nr 27 

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 reklamacji. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. 

28 Pytanie nr 28 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:  

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części złożonego 

zapotrzebowania za każdy dzień  opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto opóźnionej części dostawy, 

2) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto 

(określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – odpowiednio do zadania) za 

odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, z 

zastrzeżeniem okoliczności wymienionej w ust. 3. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. 

29 Pytanie nr 29 

Do §4 ust. 2 pkt 1 projektu umowy. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie 

realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych 

środków ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 2 dni od chwili 

złożenia zamówienia. 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. 
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30 Pytanie nr 30 

Prosimy o dopisanie do §5 ust. 4 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.". 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. 

31 Pytanie nr 31 

Do §6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy 

w §6 ust. 1 pkt 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 

10% wartości netto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. 

32 Pytanie nr 31 

Do §11 wzoru umowy. W treści wzoru umowy, po §11 pkt 4 prosimy o dodanie kolejnego 

pkt 5 ppkt a, ppkt b oraz ppkt c w brzmieniu: 

Pkt 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 

- ppkt a) -  z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, 

- ppkt b) - wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, 

niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, 

atmosferyczne itp.), które wpłyną na   okoliczności realizacji umowy, 

- ppkt c) - wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do 

zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub 

na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 

należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, 

epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, 

huragany  i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w 

tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan 

zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady 

komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym,  a także przypadki wydawania 

przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, 

nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu 

oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej. 

 Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie dokona zmiany umowy w przedmiotowym zakresie. Zamawiający 

jednocześnie informuje, że katalog zmian umowy został określony przez ustawodawcę w  

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzorze umowy.  

 33 Pytanie nr 33 

 W związku zaistniałą sytuacją panującej epidemii w kraju, oraz procedur ograniczających 

bezpośrednie kontakty, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę formy złożenia oferty na 

elektroniczną, (zgodnie z zaleceniami UZP https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-

elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) Możliwość złożenia oferty w formie 

elektronicznej, pozwoli wykonawcom na przygotowanie i złożenie oferty. Wykonawca zwraca 

się jednocześnie o zmianę terminu składania ofert. 



  

 

Postępowanie na: Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego dla SZOZ w Niemodlinie – 25 zadań częściowych. 
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Wyjaśnienia: 

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający dokona wydłużenia  terminu 

składania ofert. 
 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w zakresie:  

1.) Rozdział XIII ust. 13.17. – tabela otrzymuje brzmienie: 

„ … nie otwierać przed  5 maja 2020 r. do godziny 11:00”  

2.) Rozdział XIV ust. 14.2., otrzymuje brzmienie: 

„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 05-05-2019 r. o godzinie 10:00. 

3.) Rozdział XIV ust. 14.3., otrzymuje brzmienie: 

„14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-05-2020 r. o godzinie  11:00  w siedzibie 

Zamawiającego.” 

3. Mając na uwadze powyższe modyfikacje oraz zapisy art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  

4. Powyższa odpowiedź i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla 

Wykonawców. 
 

 

Dyrektor 

 SZOZ w Niemodlinie 

Jan Krawczyk 


