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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę produktów leczniczych oraz środków dezynfekcyjnych

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów §5

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać 
je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia produktów niezgodnie z zamówieniem 
lub niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5  
niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 150 złotych, za 
każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia produktów zgodnych z umową, jednak 
nie  więcej  niż  10 % wartości  brutto  opóźnionego lub niedostarczonego w terminie  przedmiotu 
umowy;

b) dodatkowo w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca  
od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu 
umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 2,5 % wartości 
brutto niezrealizowanej w terminie części umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy.”

Odpowiedź: 
Brak zgody. 

Pytanie 2
„Czy  Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów  wzoru  umowy  w  §  3  ust.  4  poprzez  wprowadzenie 
następującego zapisu:
Dla  określenia  terminu  zapłaty  strony  przyjmują  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego 
Wykonawcy.”

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 3
„W  celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  wykonawcy  sprawdzenia 
zasadności  reklamacji  wnosimy o  wprowadzenie  w §4  ust.  3  projektu  umowy 5  dniowego terminu  na 
rozpatrzenie reklamacji.”

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 



Pytanie 4
„Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych (innych 
niż  w  formularzu  cenowym)  pod  warunkiem,  że  ostateczna  ilość  będzie  tożsama  z  podaną  przez 
Zamawiającego w formularzu?”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 5
„W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. nr 1, proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest  
podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza: 

-  wycenę  preparatów  uwzględniając  przeliczenia  ilości  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku 
zgodnie z zasadami matematycznymi ?
Tzn. jeśli: wyjdzie ilość np 1,222 op to należy wycenić ilość 1,22 op
Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy należy wycenić ilość 1,23 op?
- czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ?”

Odpowiedź: 
Należy wycenić do pełnego opakowania w górę. 

Pytanie 6
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?”

Odpowiedź: 
Tak.  

Pytanie 7
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast kapsułek-kapsułki twarde, tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast:  (tabletek ,  tabletek powlekanych   lub kapsułek)  -  o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  
tabletki powl. lub kapsułki) -  o zmodyfikowanym uwalnianiu? 
 (Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 8
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu z pakietu:
- nr 1 poz. 9 Glucosum – ze względu na problemy z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika 
?
- nr 3 poz. 1 Clarithromycin – ze względu na problemy z dostępnością oraz brak stosownego zamiennika?”

Odpowiedź: 
Nie.  Zamawiający  nie  wydziela  pozycji  z  pakietu.  Prosimy  o  podanie  informacji  pod  pakietem  o 
przewidywanej dostępności. 

Pytanie 9
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 3 dopuszcza wycenę opakowania zawierającego 1 ampułkę w ilości  
350 op. ?”

Odpowiedź: 
Nie. 



Pytanie 10
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 dopuszcza wycenę opakowania zawierającego 10 fiolek w ilości  
10 op. ?”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 11
Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 1 dopuszcza wycenę opakowania zawierającego 10 fiolek w ilości 10 
op. ?”

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 12
„Pakiet IX
Prosimy  na  zasadzie  równoważności  o  dopuszczenie  preparatu  w  opakowaniach  5  kg  spełniającego 
wszystkie warunki SIWZ. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał przeliczenia ilości 
opakowań zgodnie z założeniem, że 5kg=5l, lub przeliczeniem z gęstości.”

Odpowiedź: 
Nie. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2014 r.


