
 
________________________________________________________________ 

1 
 __________________________________________________________________________________ 

Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

 
 

Kraków, dn.21.09.2020 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, 

kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia. 
Znak postępowania A.I.271-19/20. 
 
 

I. 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuję, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 
odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW 1 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 2 w pozycji 2,4,5,7,8,9,16 preparatów o takim samym 
zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 
• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo w układzie zamkniętym może w znaczny sposób wpłynąć na 
zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga 
odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta  
• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, 
również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów 
• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed 
mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją  
• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek 
• składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, 
ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 2 w pozycji 17 i 27 preparatu Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie 
buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 
mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany 
jest w  worek Viaflo. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW 2 
Pytanie 
1.Do części 17 pkt ad. B SIWZ. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), 
a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, 
polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 48 godzin od chwili złożenia 
zamówienia oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez 
Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw  znacząco 
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane 
ceny. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących kryteriów oceny ofert. 
 
Pytanie 
2. Do §8 ust. 2 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w 
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magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? 
Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności 
są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §8 ust. 2 projektu 
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.". 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy.  
W § 8 ust. 2 wzoru umowy (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) dodaje się zdanie drugie o treści:  
„Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. 
Każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego". 
 
Pytanie 
3. Do §12 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: 
"... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. Jednocześnie prosimy o zmianę wymiaru 
zastrzeżonej kary umownej do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku niewykonania 
umowy lub jej części przez Wykonawcę, oraz do 5% wartości nienależycie wykonanej części umowy – w przypadku 
nieprawidłowej realizacji umowy. Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie jakie konkretnie sytuacje ma na myśli 
Zamawiający, pisząc o nieprawidłowym wykonaniu umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 2 lit. b) wzoru umowy, który (na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy Pzp) przyjmuje brzmienie: 
„b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 
części umowy – w przypadku niewykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę oraz w wysokości 5% 
wartości nienależycie wykonanej części umowy – w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy; z wyłączeniem 
przypadków, o których mowa w art. 552 Kodeksu cywilnego.” 
 
Nieprawidłowa realizacja umowy może polegać na postępowaniu Wykonawcy niezgodnym z zapisami wskazanymi 
w § 6 i § 8 wzoru umowy. 
 
Pytanie 
4. Do §12 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sankcji z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji 
w taki sposób, aby w razie opóźnienia naliczana była Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,5% wartości 
reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
ZESTAW 3 
Pytanie 
1. 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 
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: 
Należy zaokrąglić w górę.  
 
Pytanie 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 
- zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?  
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
- zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?  
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
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- zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
- Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
- 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: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form tabletek na tabletki powlekane i odwrotnie? 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 
Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje 
przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży? 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej 
pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. W tym 
przypadku wraz z tą zmianą Wykonawca winien wpisać że występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak 
dostępności w sprzedaży. 
 
Pytanie 
6. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
7. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji ze względu na brak 
produkcji. 
Odpowiedź: 
Tak. 
Zamawiający (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) wykreśla z pakietu nr 5 pozycję nr 35. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), stanowi załącznik do 
udzielonych odpowiedzi. 
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Wykonawca składając ofertę na część 5 zamówienia zobowiązany jest złożyć poprawiony załącznik do wzoru 
umowy. 
 
Pytanie 
8. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 125. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu równoważnego 
Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości  i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 
x 100 tbl.? 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
9. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 126. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji ze względu na brak 
produkcji. 
Odpowiedź: 
Tak. 
Zamawiający (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) wykreśla z pakietu nr 5 pozycję nr 126. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), stanowi załącznik do 
udzielonych odpowiedzi. 
Wykonawca składając ofertę na część 5 zamówienia zobowiązany jest złożyć poprawiony załącznik do wzoru 
umowy. 
 
Pytanie 
10. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 170. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, 
żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
11. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 179. Dotyczy pakiet 5 pozycja 179, czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus 
Gamma, 250 IU/1ml, roztw. d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe 
pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie 
Polski ? 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
12. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 232. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 
3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w 
glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji 
dożylnej? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
13. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 245. Czy Zamawiający w pak 5 poz. 245 Wyrazi zgodę na wycenę preparatu, który 
zgodnie z CHPL w swoim składzie zawiera: 100 mg pirydoksyny chlorowodorku (witamina B6), 100 mg tiaminy 
chlorowodorku (witamina B1), 1 mg cyjanokobalaminy (witamina B12), 20 mg lidokainy chlorowodorku.  
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
14. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 292. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Panthenol S.O.S., 
spray, 130 g  - 1 op.? Wymagany preparat brak produkcji. 
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Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
15. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 336. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji ze względu na brak 
produkcji. 
Odpowiedź: 
Tak. 
Zamawiający (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) wykreśla z pakietu nr 5 pozycję nr 336. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), stanowi załącznik do 
udzielonych odpowiedzi. 
Wykonawca składając ofertę na część 5 zamówienia zobowiązany jest złożyć poprawiony załącznik do wzoru 
umowy. 
 
Pytanie 
16. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 342. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji ze względu na brak 
produkcji. 
Odpowiedź: 
Tak. 
Zamawiający (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) wykreśla z pakietu nr 5 pozycję nr 342. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), stanowi załącznik do 
udzielonych odpowiedzi. 
Wykonawca składając ofertę na część 5 zamówienia zobowiązany jest złożyć poprawiony załącznik do wzoru 
umowy. 
 
Pytanie 
17. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 386. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji ze względu na brak 
produkcji. 
Odpowiedź: 
Tak. 
Zamawiający (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) wykreśla z pakietu nr 5 pozycję nr 386. 
Poprawiony załącznik do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa), stanowi załącznik do 
udzielonych odpowiedzi. 
Wykonawca składając ofertę na część 5 zamówienia zobowiązany jest złożyć poprawiony załącznik do wzoru 
umowy. 
 
Pytanie 
18.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leków dopuszczonych na czasowe pozwolenie Ministra Zdrowia w 
przypadku leków, gdzie jest to jedyny dostępny odpowiednik ? 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
19. Dotyczy pakietu nr 5 poz. 69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wycenę preparatu: Węgiel Leczniczy 
Microfarm, 200mg, kaps.twarde,20szt – 1 op.? Wymagany preparat brak produkcji. 
Odpowiedź: 
Tak. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 4 
Pytanie 
1. Dotyczy Pakietu 8 
Czy Zamawiający miał na myśli wyrób medyczny „Wodny roztwór aktywnych oksydantów zawierających podchloryn 
sodu i kwas podchlorawy o równych stężeniach po 40 ppm (0,004%) o pH 6,0-7,5 o działaniu antybakteryjnym, 
grzybobójczym, wirusobójczym, do płukania jam ciała”? 
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Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 
2. Dotyczy Pakietu 9, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny „Wodny roztwór aktywnych oksydantów zawierających podchloryn sodu i 
kwas podchlorawy o równych stężeniach po 40 ppm (0,004%) o pH 6,0-7,5 o działaniu antybakteryjnym, 
grzybobójczym, wirusobójczym, do płukania jam ciała”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
3. Dotyczy Pakietu 9, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny „Wodny roztwór aktywnych oksydantów zawierających podchloryn sodu i 
kwas podchlorawy o równych stężeniach po 60 ppm (0,006%) o pH 6,0-7,5 o działaniu antybakteryjnym, 
grzybobójczym, wirusobójczym, do płukania jam ciała”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 5 
Pytanie 
Pyt. 1. Dotyczy części nr 5, poz. 189 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg 
jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. 
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone 
uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo 
uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem nadmiernie 
wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można 
otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 
Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u 
pacjentów z nietolerancją laktozy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu –Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 6 
Pytanie 
Część 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików o gramaturze 50g/m2, złożony 4 krotnie na 8 warstw włókniny o 
wymiarach 16x10cm, pakowane po 50szt/op. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz . 
 
Pytanie 
Część 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w 
formularzu cenowym. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz  
 
Pytanie 
Część 10 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików o gramaturze 50g/m2, złożony 4 krotnie na 8 warstw włókniny. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z siwz  
 
ZESTAW 7 
Pytanie 
1. Do części 17 pkt ad. B SIWZ. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), 
a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, 
polegającego na określeniu terminu dostawy poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 48 godzin od chwili złożenia 
zamówienia oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez 
Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw  znacząco 
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane 
ceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
2. Do §8 ust. 2 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w 
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? 
Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności 
są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §8 ust. 2 projektu 
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". 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy. 
W § 8 ust. 2 wzoru umowy (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) dodaje się zdanie drugie o treści: 
„Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo 
zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego". 
 
Pytanie 
3. Do §12 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: 
"... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”. Jednocześnie prosimy o zmianę wymiaru 
zastrzeżonej kary umownej do wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku niewykonania 
umowy lub jej części przez Wykonawcę, oraz do 5% wartości nienależycie wykonanej części umowy – w przypadku 
nieprawidłowej realizacji umowy. Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie jakie konkretnie sytuacje ma na myśli 
Zamawiający, pisząc o nieprawidłowym wykonaniu umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. Wprowadza się modyfikację (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) § 12 ust. 1 lit. b) 
umowy, który przyjmuje brzmienie: 
„b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy – w przypadku niewykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę oraz w wysokości 5% wartości 
nienależycie wykonanej części umowy – w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy; z wyłączeniem przypadków, 
o których mowa w art. 552 Kodeksu cywilnego.” 
Nieprawidłowa realizacja umowy może polegać na postępowaniu Wykonawcy niezgodnym z zapisami wskazanymi 
w § 6 i § 8 umowy. 
 
Pytanie 
4. Do §12 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sankcji z tytułu zwłoki w realizacji reklamacji 
w taki sposób, aby w razie opóźnienia naliczana była Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,5% wartości 
reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
ZESTAW 8 
Pytanie 
Część 1, pozycja 2  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 10 cm x 10cm? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 
Część 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów bez nitki? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, 
podwójnie złożony (4 warstwy), każdy gazik jest zapakowany osobno, w opakowanie folia aluminiowa – papier, bez 
określonej gramatury. Rozmiar rozłożonego gazika 11 x 9cm? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW 9 
Pytanie 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 5 poz. 137 w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy z uwagi na umieszczenie w SIWZ nazwy własnej środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
medycznego, będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zaoferowanie 
równoważnego produktu LactoDr o takim samym statusie rejestracyjnym, zawierającego żywe, liofilizowane kultury 
bakterii probiotycznych tego samego szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w identycznym stężeniu? 
Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią 
liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu –Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
Pytanie 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 5 poz. 122 w przedmiotowym postępowaniu: 
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg 
żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? Zawartość żywych kultur probiotycznych 
drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym przez NIL. Produkt 
konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań 
i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu –Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 10 
Pytanie 
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Supliven zawierającego zestaw 9 pierwiastków 
śladowych o następującym składzie: Cynk 77,0 µmol, Miedż 6,0 µmol, Mangan 1,0 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20,0 
µmol, Selen 1,0 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50,0 µmol w ampułkach 10 ml? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW 11 
Pytanie 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 5 pozycja 159  w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec 
stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które 
wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. 
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem 
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej 
cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani 
innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory 
smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 5 pozycja 349 oraz 350  w przedmiotowym 
postępowaniu: 
3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego kremu ZinoDr.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
ZESTAW 12 
Pytanie 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań? Jeśli tak to prosimy  
o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań 
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Ilości należy zaokrąglić w górę. 
 
Pytanie 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 2 produktów  
w opakowaniach z ilością sztuk, zgodną z rejestracją i dopuszczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
odpowiednim przeliczeniem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy 
danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 
 
ZESTAW 13 
Pytanie 
Pytanie nr 1  
Dotyczy umowy § 6 
W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze 
względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu 
dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu: 
„Zamawiający,  pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych 
towarów nie z winy Wykonawcy, tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie 
eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności 
zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Odpowiednie zapisy związane z sytuacją epidemiczną, 
znajdują się w § 13 ust. 2 pkt 8) umowy. 
 
Pytanie 
Pytanie nr 2 
Dotyczy umowy § 12 ust. 1 lit. a, b 
Prosimy o obniżenie określonych w § 12 ust. 1 lit a, b kar. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za 
niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-19 problemy z łańcuchem dostaw. 
Nadmieniamy także, że w znakomitej większości umów w sprawie zamówienia publicznego standardową stawką 
stosowaną przez Zamawiających są  kary umowne w wysokości 0,2% lub 0,5 % wartości brutto danej dostawy. Z tego 
względu wnosimy o zmianę § 12 ust. 1 lit a, b na następujące brzmienie: 
„§ 12  
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kray umownej: 
a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5 %  wartości niezrealizowanej części partii towaru, za każdy 
dzień zwłoki 
b) z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy – w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto niewykonanej  
części zamówienia lub nienależytego wykonania umowy.”  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) modyfikacji § 12 ust. 1 lit. b) wzoru umowy na 
następujący zapis: 
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„b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy -w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 
umowy– w przypadku niewykonania umowy lub jej części przez Wykonawcę oraz w wysokości 5% wartości 
nienależycie wykonanej części umowy – w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy; z wyłączeniem przypadków, 
o których mowa w art. 552 Kodeksu cywilnego”. 
 
Pytanie 
Pytanie nr 3 
Dotyczy umowy § 12 
W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym okresowe problemy w zakresie dostępności części 
produktów, prosimy o dokonanie zmian w § 8 umowy w zakresie naliczania kar umownych, poprzez uwzględnienie we 
wzorze umowy zapisu: 
„Przed ewentualnym nałożeniem kary Zamawiający każdorazowa ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy 
opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą umowną za nieterminową 
realizację zamówienia.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Odpowiednie zapisy związane z sytuacją epidemiczną, 
znajdują się w § 13 ust. 2 pkt 8) umowy. 
 
Pytanie 
Pytanie nr 4 
Dotyczy sposobu składania ofert 
W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia 
przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i 
wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). 
Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej 
korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia  
20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-
zagrozenia-epidemicznego) 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu składania ofert.  
Jednocześnie zgodnie z niniejszym pismem zmianie ulega zmiana terminu składania i otwarcia ofert (wydłużenie 
terminu). 
 
Pytanie 
Pytanie nr 5 
Dotyczy oceny ofert w kryterium termin dostawy 
W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu 
na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych, prosimy o zmianę kryterium oceny  w zakresie terminu 
dostawy, na następujące:  
 do 48 godzin – 40 punktów 
 49 – 54 godzin – 30 punktów 
 55 – 60 godzin – 20 punktów 
 61 – 66 godzin – 10 punktów 
 67 – 72 godzin – 0 punktów 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

II. 
MODYFIKACJA SIWZ 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje załącznik do wzoru umowy (specyfikacja 
asortymentowo-ilościowo-cenowa), poprzez usunięcie stawki podatku VAT z tabel dla każdej części zamówienia. 
Po stronie Wykonawcy jest ustalenie prawidłowej stawki VAT dla oferowanego asortymentu i wpisanie do załącznika do 
wzoru umowy. 

Poprawiony załącznik do wzoru umowy stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
III. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 
 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
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Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

 
 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka – w związku 
z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.  

 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 25 września 2020 r. godz. 10:00 na adres: Małopolski Szpital 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po 
terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r. godz. 11:00 w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - 
pokój nr 12. 
(…)” 
 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 21/09/2020 r. 
 
Załącznik: 
- poprawiony załącznik do wzoru umowy 
- poprawiony wzór umowy 
 
 
 

 
 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 
Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

 
 

  




