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Kraków, dn. 06.09.2021 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.271.1.5.2021. 
 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje 
się poniżej. 

 
Pytanie/zestaw 1: 
Dotyczy pakietu 15, poz 1 i 2 – Czy Zamawiający miał na myśli „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.  500 ml i 250ml spray. MICRODACYN”? 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający miał na myśli „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.  500 ml i 250ml spray. MICRODACYN”. 
 
Pytanie/zestaw 2. 
1) pakiet 10  pozycja 186: 
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 karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można 
otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy. 
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 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  
2) pakiet 13 pozycja 8: 
1. Czy zamawiający dopuści złożenie w tej pozycji oferty na lek Betadine o stężeniu 10% według CHPL i Ulotki 
jak w załączeniu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie  
2. Czy jeśli odpowiedź na powyższe będzie pozytywna Zamawiający w celu uzyskania korzystnej cenowo oferty 
wydzieli z pakietu 13 pozycję 8?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie/zestaw 3. 
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Pytanie do pakietu 10 pozycja 79 
Czy w związku ze zmiana nazwy przez producenta Zamawiający dopuści Nutridrink Skin Repair w opakowaniu 
zbiorczym 4x200 ml? Preparat ten jest o takim samym składzie i zastosowaniu co Cubitan. 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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/zestaw 4. 
Pytanie 1 
Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 12 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:  
"Ustępy od 1 do 6 paragrafu 12 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."   
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary 
Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, 
że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego 
przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę 
z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 
lub 
o dopisanie na końcu paragrafu 12 ustępu 7 o treści: 
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w 
wysokości 1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie/zestaw 5. 
1. Dotyczy Część nr 2 poz. 6 ,7. 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w Części nr 2, w pozycjach nr 6 i 7 Zamawiający dopuszcza możliwość 
zaoferowania produktów w opakowaniach x 30 tabl. o zmod. uwalnianiu w ilościach opakowań wskazanych w 
specyfikacji ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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 
Dotyczy Część nr 2 poz. 9 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający w Części nr 2, w pozycji nr 9 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 
20 opakowań produktu w opakowaniu x 30 tabl. ? Zamawiający w formularzu przy tej pozycji nie wskazał wielkości 
opakowania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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/zestaw 6. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania: 
1. Czy Zamawiający w par. 6.3 zamiast ‘innego terminu’ wpisze ‘dłuższego terminu’? obecny zapis oznacza, że 
Zamawiający może wyznaczać dowolnie krótki termin dostawy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Zapisy dotyczące składania zamówień w trybie pilnym 
określone są w § 6 ust. 4 wzoru umowy. 
 
Pytanie 
2. Czy Zamawiający w par. 6.4 po frazie „tego samego dnia” dopisze „w czasie minimum 12 godzin”? Wykonawca 
nie jest w stanie zapewnić „w tym samym dniu” dostawy dla zamówienia złożonego np. o godzinie18. Realnym 
terminem dostawy jest 12 godzin i jest to powszechnie przyjęty na tynku termin dostaw „pilnych/cito”, dlatego w celu 
uniknięcia wątpliwości warto wpisać tę informację z umowie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Sytuacje opisane w § 6 ust. 4 wzoru umowy będą miały 
charakter wyjątkowy.  
 
Pytanie 
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3. Czy Zamawiający w par. 6.5. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z 
ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być 
składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 
elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej i jest ono złożone dopiero w chwilą jego 
„potwierdzenia” faksem.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Zamówienia składane telefonicznie będą niezwłocznie 
potwierdzane w formie pisemnej. 
 
Pytanie 
4. Czy Zamawiający w par. 11.2 zamiast opcji dodatkowego zakupu 30% wpisze opcję dodatkowego zakupu 20% 
towaru? Wykonawca nie może być związany postanowieniami umowy w zakresie sprzedaży wolumenu większego o 
30%, przy niezmienionej cenie towaru; nie jest w takim wypadku możliwe skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a 
także nie można wykluczyć, ze produkt nie będzie dostępny w takiej ilości  (np. wskutek zaprzestania produkcji).  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Sytuacje opisane w § 11 ust. 2 związane są z obowiązkami 
podmiotu leczniczego w zakresie obronności państwa. 
 
Pytanie 
5. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących opóźnienia w dostawie (par. 12.1.a), albowiem Ustawa 
PZP nie zezwala na naliczanie kar umownych za opóźnienie (art. 433 pkt. 1). Jedyna podstawą odpowiedzialności 
Wykonawcy może być ewentualnie zwłoka w wykonaniu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ. 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 12 ust. 1 lit. a) wzoru umowy na następujący: 
„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej części partii towaru, za każdy dzień 
zwłoki,” 
 
Pytanie 
6. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 12.1.b  z 15% do wartości max. 5%? 
Obecna kara jest rażąco wygórowana. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie/zestaw 7. 
Część 5, pozycja 2 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 12 warstwowych? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 
Część 20, pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści gazik do dezynfekcji podwójnie złożony (4 warstwy)? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 
Część 20, pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści gazik w rozmiarze po rozłożeniu 110mm x 90mm? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 
Część 20, pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści gazik o gramaturze 50g/m2? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 
Część 21– Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w ramach jednego pakietu, a nie całej części? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Część 21, PAKIET A– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 saszetek w opakowaniu z 
odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
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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 
Część 21, PAKIET A, B, C, E, F, G-  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’12 saszetek w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego 
opakowania? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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 
Część 21 PAKIET A, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Część 21 PAKIET A, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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 
Część 21 PAKIET A, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 
Część 21 PAKIET D, pozycja 1 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wosku kostnego zawierającego 2,5g w 
jednej saszetce? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taką objętość. 
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 
Część 21 PAKIET D, pozycja 1-  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku pakowanego a’12 saszetek w 
opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego 
opakowania? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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/zestaw 8. 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 10 poz. 133 w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy z uwagi na podanie w SIWZ w Części 10 poz. 133 nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym 
znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 
żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych tego samego Lactobacillusrhamnosus GG ATTC53103 w 
identycznym stężeniu 6 mld CFU/ kaps? 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 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 ogólne: 
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 10 poz. 116 w przedmiotowym postępowaniu: 
2. Czy w Części 10 poz. 116 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w 
swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomycesboulardii w kapsułce? Produkt 
konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i 
zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie 
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została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym  w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany 
osobom z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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/zestaw 9. 
Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 10, poz. 155 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. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie 
nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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”. 
 
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:  
Zamawiający 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/zestaw 10. 
 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7-ERYTHROMYCINUM  INJ 300 MG- KONIEC PRODUKCJI- Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ – część 1 zamówienia - 
poprzez wykreślenie pozycji 7. Poprawiony załącznik dla części 1 zamówienia stanowi załącznik do pisma z 
udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz. 40,122,328,329,330,371- KONIEC PRODUKCJI- Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ  - część 10 zamówienia - 
poprzez wykreślenie poz. 40, 122, 371. Natomiast nie wykreśla pozostałych pozycji (328, 329, 330). 
 
Pytanie: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz. 24-brak na rynku aquapurificata 1000 g- Czy Zamawiający dopuści wycenę 2 op. 
500 g.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.34 -brak na rynku-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę: Avilin Dermo 
Balsam, spray, 75 ml 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.42 -brak na rynku-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę : Benzyna apteczna, 
płyn, (Maga-Herba), 100 ml 
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taką objętość. 
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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.57 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu Laboratoria 
PolfaŁódź Calcium w folii,tabl.musuj.,12szt  w ilości 200 op? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.70 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  leku konfekcjonowanego * 40 
poj. W ilości 5 op.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz. 97- brak - Czy Zamawiający dopuści wycenę dostępnego leku typu Dobutamine 
TZF, 250 mg, liof.d/sp.roztw.d/inf., 1 fiol w ilości 10 op? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.111 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  leku konfekcjonowanego * 60 
tabl. W ilości 3 op.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz. 133 - Czy Zamawiający dopuści wycenę produktu typu LactoDr., kaps.twarde, 20 
szt ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.176 -Igantet brak-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu 
Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.186-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu Kaldyum, 600 mg, 
kaps.o przedł.uwaln,tw.,100 szt w ilości 45 op.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
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 Dotyczy pakietu nr 10 poz.206-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu Linezolid 
Polpharma, 2 mg/ml; 300 ml, roztw.d/infuz.,1 worek w ilości 300 op.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz.272-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę dostępnego  produktu typu 
Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 10 poz. 283-KONIEC PRODUKCJI -Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aer.dostos.zewn., 130 
g, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu lub zaoferowanie produktu typu Panthenol 
S.O.S., spray, 130 g ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to 
prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone 
w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. PODAĆ NALEŻY PEŁNE ILOŚCI OPAKOWAŃ ZAOKRĄGLONE W GÓRĘ. 
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: 
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast 
drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie 
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający 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: 
 Dotyczy pakietu nr 17 poz.1-2 ( Granusept ),  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do 
odrębnego pakietu celem umożliwienia złożenia atrakcyjnej oferty cenowej ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie/zestaw 11. 
Czy zamawiający w części 18 dopuści produkt leczniczy Sevoflurane Baxter płyn wziew. d/zniecz ogólnego op 250ml, 
butelka z aluminium, pakowanym po 6 butelek w kartonie?  
Prosimy także o zmianę nazwy produktu leczniczego, gdyż nazwa Sevorane wskazuje wprost tylko na jednego 
producenta, co uniemożliwia nam przystąpienie do postępowania, a zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza produkt pakowany po 6 butelek w kartonie (zgodnie z propozycją Wykonawcy) oraz dopuszcza 
zaoferowanie produktu równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę. 
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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: 
 1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w 
Części 7 w pozycji 2,4,5,7,8,9,16 wymaga, aby płyn infuzyjny podawany był w systemie zamkniętym, bez otwierania 
odpowietrznika do całkowitego opróżnienia?  
Wymóg produktów w opakowaniach z podażą płynów w systemie zamkniętym, zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych o ponad 60%. Worek Viaflo umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym, co w 
obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego 
oraz pacjentów.  
Należy mieć na uwadze, że podstawowym elementem zamkniętej linii infuzyjnej jest opakowanie z płynem infuzyjnym, 
które zgodnie z definicją Rosenthal’a ma spełniać kilka wymogów:  
-Samozapadające się ściany  
-Brak konieczności napowietrzania  
-Dwa niezależne porty  
-Objętość rezydualna nie przekraczająca 5% objętości.  
W związku z tym, że worki „Viaflo” podają płyny w systemie zamkniętym, spełniają wszystkie powyzsze wymogi i 
charakteryzują się niską objętością resztkową - poniżej 5% objętości potwierdzoną odpowiednim dokumentem , a co za 
tym idzie dostarczają ponad 98% objetości leku. Obniża to koszty i pozwala na efektywne wykorzystanie produktu i 
ewentualnie dostrzykniętego leku znajdującego się w worku.  
Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym, w którym jednorazowo 
umieszczamy kolec aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który ma 
samozasklepiającą się membranę, dzięki której można wielokrotnie podawać leki do worka. Port ten jest portem do 
dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię 
zewnętrzną jest sterylizowany parowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż jedynie ze względów bezpieczeństwa 
zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji.  
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie: 
2. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 7 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.  
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie: 
3. Czy Zamawiający Części 7 w pozycji 17 i 27 wymaga zaoferowania preparatu wieloelektrolitowego bez jonów 
wapnia i mleczanów który wykazuje zgodność z krwią ? (wpis w CHPL) 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie/zestaw 12 
Pytanie: 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 
w zakresie zapisów § 12 ust. 1:   
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a/ z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5% niezrealizowanej części 
partii towaru, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części partii towaru 
b/ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 10% wartości niewykonanej lub 
nienależycie wykonanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 - za każdy przypadek niewykonania albo 
nienależytego wykonania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie: 
2.  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 10 oraz §12 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji . 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie: 
3. 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie/zestaw 13 
Pytanie: 
1. 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie: 
2. Do §11 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy wyrobu równoważnego również w 
innych okolicznościach przypadkach niezależnej od Wykonawcy niedostępności oferowanego asortymentu w obrocie? 
Ponadto prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i 
braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla 
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z 
umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie: 
3. Do §12 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej 
zastrzeżonej w §12 ust. 1 lit. a) wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie asortymentu za 
każdy dzień zwłoki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ. 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 12 ust. 1 lit. a) umowy na następujący: 
„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej części partii towaru, za każdy dzień 
zwłoki,”. 
 
Pytanie: 
4. 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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie: 
5. 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. 
 
Pytanie/zestaw 14 
Pyt. 1 Dot. wzoru umowy § 6 ust.3 
W związku z panującą sytuacją epidemiczną i trudnymi do przewidzenia problemami w obrocie z 
dostawcami/producentami, np. możliwą ograniczoną dostępnością do środków dezynfekcyjnych, wnosimy o dodanie do 
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§ 6 ust. 3 umowy zapisu, iż Zamawiający pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 
brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. m.in. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, 
restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne m.in. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji 
dostaw do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora, bez naliczania kar umownych 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pyt. 2  Dot. wzoru umowy § 12 ust.1, lit.a 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w zakresie §  12 ust 1 lit. a, na następujące: 
-  z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,5% niezrealizowanej części partii towaru, za każdy dzień 
opóźnienia, 
Odpowiedź: 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ. 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 12 ust. 1 lit. a) umowy na następujący: 
„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 1% niezrealizowanej części partii towaru, za każdy dzień 
zwłoki,” 
 
Pyt. 3 Dot. Kryterium oceny 
W związku z panującą sytuacją epidemiczną i trudnymi do przewidzenia problemami w obrocie                                                         
z dostawcami/producentami zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert w zakresie terminu dostaw, na  

Termin realizacji zamówienia w 
godzinach, liczony od momentu 
złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 
wzoru umowy)  

Liczba 
punktów  

do 36 godzin  40 pkt  
od 37 do 42 godzin   30 pkt  
od 43 do 48 godzin  20 pkt  
od 49 do 54 godzin   10 pkt 
od 55 do 60 godzin  0 pkt 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

II. 

MODYFIKACJA SWZ 
 

Działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ 
w zakresie załącznika do wzoru umowy. 
W części 13 poz. 10 - została powtórzona: 
„Softasept N zabarwiony 1000 ml. PŁYN DO ODKAŻANIA ,ODTŁ. SKÓRY PRZED ,WSTRZ. ,DOSTAWOWYMI ORAZ 
DO PRZYGOTOWANIA POLA OPERACYJNEGO ZAWIERAJĄCY ETANOL I 2-PROPANOL , BEZ POCHODNYCH 
FENOLOWYCH , BARWIONY SPEKTRUM DZIAŁANIA :B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) do 1 min., Wirus polio 
do 5 min.PRODUKT LECZNICZY”,  
która zostaje wykreślona przez Zamawiającego, a w jej miejsce została dodana prawidłowa pozycja o następującej 
treści: 

10 Prontosan płyn 350 ml STERYLNY,GOTOWY DO UŻYCIA PREPARAT ,ZAWIERAJĄCY 
BETAINĘ,POLIHEKSANIDYNĘ,DO OCZYSCZANIA,NAWILŻANIA RAN, WYRÓB 
MEDYCZNY 

op. 50 

 W części 21 (pakiet D) - Zamawiający dokonuje modyfikacji – zgodnie z poprawionym załącznikiem, stanowiącym 
załącznik do niniejszego pisma z odpowiedziami. 

Wykonawcy zobowiązani są złożyć/przesłać wraz z ofertą poprawione załączniki do wzoru umowy. 

Zamawiający w dniu dzisiejszym przekazał do TED ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
(sprostowanie). Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania – 
w terminie zgodnym z art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 
  

Załączniki: 
- poprawione załączniki dla części (pakietu) nr 1, 10, 13 i 21 (D)  
 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 
im. prof. Bogusława Frańczuka 




