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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.271.1.15.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

INFORMACJE O MODYFKACJI SWZ 

 

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

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1 

Pytanie:  

1.Pakiet 10 pozycja 80 

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 Nutridrink Skin Repair w opakowaniu zbiorczym 4x200 ml. 

Uwaga! 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 2 

Pytanie:  

Dotyczy Pakietu 15  - Czy Zamawiający dopuści 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: 

Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 3 

Pytanie:  

CZĘŚĆ 21 PAKIET poz.1  

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego liczącego po 12 sztuk w opakowaniu 

handlowym z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości? Pozostałe parametry zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga! 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 22 poz. 3,4: 

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu, którego czas wchłaniania wynosi 3-4 tygodnie? 

Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ. 
 

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu liczącego 10 sztuk w opakowaniu handlowym z 

jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości? Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga! 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:  

Dot. wzoru umowy § 6 ust. 4 

Czy Zamawiający względem materiałów hemostatycznych ujętych w częściach 21B i 22 zgodzi się na 

realizację dostaw w trybie pilnym w terminie następnego dnia roboczego od złożonego zamówienia?   

Odpowiedź: 

Zamawiający (działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp), dokonuje modyfikacji wzoru umowy. 

 

W § 6 ust. 4 wzoru umowy dodaje się zdanie drugie, o treści:  

„W zakresie części 21B i części 22, dostawy w trybie pilnym mogą być realizowane najpóźniej 

w następnym dniu roboczym od złożenia zamówienia.” 

 

ZESTAW 4 

Pytanie:  

Przesyłam pytanie do przetargu zadanie 10 pozycja 187:  

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. 

Uwaga! 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:  

Czy zamawiający w Części nr 1 pozycji 3 miał na myśli preparat Cefazolin 1g – 200 fiol ? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający ma na myśli preparat Cefazolin. 

 

ZESTAW 6 

Pytanie:  

Cześć 15 poz 1 i 2   

Prosimy o dopuszczenie do oceny wodnego roztworu aktywnych oksydantów zawierających podchloryn 

sodu i kwas podchlorawy o równych stężeniach po 50 ppm (0,003%) o pH 6,0-7,5 o działaniu 

antybakteryjnym, grzybobójczym, wirusobójczym, do płukania jam ciała. Wyrób medyczny.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 
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ZESTAW 7 

Pytanie:  

Pytanie 1  

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 4 o treści:  

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą 

być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na 

rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu 

realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od 

dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustęp 4 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 0.2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. 

lub 

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są 

głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, 

równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

ZESTAW 8 

Pytania:  

1. 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% wartości brutto niezrealizowanej części 

partii towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie 

części partii towaru. 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% 

wartości brutto niezrealizowanej 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 wzoru umowy. 

 

2.  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „…od zawiadomienia ” oraz ,,… od stwierdzenia wady” na 

„…od dnia uznania reklamacji” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

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. 

Umowa przewiduje możliwość przesyłania faktur za pomocą poczty elektronicznej.  

 

ZESTAW 9 

Pytanie:  

1.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)? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Należy podać zaokrąglone w górę. 

Uwaga! 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.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 wyraża zgodę.  

Uwaga! 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 wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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.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:  

5.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 40, 135, 328, 329, 330, 371, 379- KONIEC PRODUKCJI- Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy 

o dopuszczenie wyceny po ostatniej ceny wraz z odpowiednią adnotacją. 

Odpowiedź: 

Ponadto Zamawiający (działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp), dokonuje korekty 

załącznika do wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa” dla części 10 

zamówienia poprzez wykreślenie pozycji nr 40. 

Wykonawcy składając ofertę powinni złożyć poprawiony załącznik do wzoru umowy dla części 10 lub 

samodzielnie wykreślić pozycję z wersji pierwotnej załącznika. 

 

W pozostałych pozycjach należy wycenić po ostatniej cenie z odpowiednia adnotacją. 

 

Pytanie:  

6.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 24-brak na rynku aqua purificata 1000 g- Czy Zamawiający dopuści wycenę 2 

op. 500 g.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

7.Dotyczy pakietu nr 10 poz.34 - brak na rynku-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę: Avilin Dermo 

Balsam, spray, 75 ml. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

8.Dotyczy pakietu nr 10 poz.42 -brak na rynku- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę: Benzyna 

apteczna, płyn, (Maga-Herba), 100 ml 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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 10 poz.57 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  produktu typu Laboratoria 

PolfaŁódź Calcium w folii,tabl.musuj.,12szt  w ilości 200 op. będącego suplementem diety? Na rynku brak 

jest produktu o rejestracji produkt leczniczy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

10.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 99- 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 wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

11.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 135 - Czy Zamawiający dopuści wycenę produktu typu LactoDr., 

kaps.twarde, 20 szt ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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 10 poz.209-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 wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

13.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 290-KONIEC PRODUKCJI -Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aer.do stos.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 wyraża zgodę na zaoferowanie PANTHENOL SOS SPRAY 130 G.  
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Uwaga! 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.Dot. pakietu nr 10 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt Supliven, 

konc.d/sp.roztw.d/inf., 10 ml, 20 amp? Tylko taki produkt jest obecnie dostępny na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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.Dot. pakietu nr 10 poz. 58. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat Calsiosol, 95,5 mg/ml; 10 

ml,roztw.do wstrz,infuz., 5 amp w ilości 2 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

16.Dot. pakietu nr 10 poz. 100 oraz 101. Prosimy o doprecyzowanie ilości w opakowaniu. 

Odpowiedź: 

Pozycja 100-po 28 tabl.; pozycja 101-po 28 tabl. 

 

Pytanie:  

17.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 128- BRAK PRODUKCJI- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 

pozycji z pakietu ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie wyceny po ostatniej ceny 

wraz z odpowiednią adnotacją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na zaoferowanie ewentualnego odpowiednika (Zamawiający nie 

wyraża zgody na wykreślenie).  

Uwaga! W przypadku zaoferowania opisanego w pytaniu produktu (odpowiednik) – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”. 

 

Pytanie:  

18.Dot. pakietu nr 10 poz. 147. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat Gastrolit, prosz.do 

przyg.roztw., 4,15 g,14 sasz. w ilości 6 opakowań? Tylko taki produkt jest dostępny na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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.Dot. pakietu nr 10 poz. 232. Prosimy o doprecyzowanie czy w w/w pozycji Zamawiający wymaga 500 

ampułek czy opakowań x 5 lub 10 sztuk? 

Odpowiedź: 

Opakowań po 5 lub 10 sztuk. 

 

Pytanie:  

20.Dot. pakietu nr 10 poz. 231 oraz 232. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach produkt 

konfekcjonowany x 10 sztuk? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

21.Dot. pakietu nr 10 poz. 311. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt konfekcjonowany x 4 

sztuki? Tylko taki produkt jest dostępny na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

22.Dot. pakietu nr 10 poz. 343. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w w/w pozycji ma na myśli 

100 opakowań x 5 ampułek czy 100 sztuk ampułek? 

Odpowiedź: 

100 ampułek. 

 

Pytanie:  

23.Dot. pakietu nr 10 poz. 350. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt konfekcjonowany x 60 

sztuk w ilości 150 opakowań? Tylko taki produkt jest dostępny na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

24.Dot. pakietu nr 10 poz. 383. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji produkt konfekcjonowany x 5 

sztuk w ilości 2 opakowań? Tylko taki produkt jest dostępny na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

25.Dot. numeracji pakietów. Prosimy o modyfikację numeracji pakietów – dwa razy pojawia się pakiet 

nr 10. 

Odpowiedź: 

Zamawiający (działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp), dokonuje korekty w załączniku do 

wzoru umowy „specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”: 

 

a) dla części 11 zamówienia zmienia się numer pakietu na właściwy (i zamieszcza załącznik 

z właściwym numerem wraz z odpowiedziami). Omyłko wpisano część nr 10. 

b) dla części 21A zamówienia zmienia się numer pakietu na właściwy (i zamieszcza załącznik 

z właściwym numerem wraz z odpowiedziami). Omyłko wpisano część nr 22. 

c) dla części 25 zamówienia zmienia się numer pakietu na właściwy (i zamieszcza załącznik 

z właściwym numerem wraz z odpowiedziami). Omyłko wpisano część nr 22. 

 

Wykonawcy składając ofertę powinni złożyć poprawiony załącznik, przy czym złożenie załącznika 

w pierwotnej wersji nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty (Wykonawca może samodzielnie 

poprawić numerację). 

 

 



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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 

Pytanie:  

26.Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Bupivacaine Spinal 

Grindeks, 5 mg/ml; 4ml,roztw.d/wstrz,5amp.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie:  

27.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 230. 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: 

Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie:  

28.Dotyczy pakietu nr 10 poz. 178. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub 

wydzielenie do odrębnego pakietu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie i wydzielenie do odrębnego pakietu. 

(nie jest możliwa modyfikacja ogłoszenia w TED poprzez wydzielenie / utworzenie nowego pakietu, 

ponieważ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej odmawia publikacji takich zmian). 

 

ZESTAW 10 

Pytanie:  

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 pozycja 1 i 2 ma na myśli i wymaga materiał hemostatyczny który dzięki 

niskiemu pH zyskuje działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem klinicznym in vivo z udziałem 

ludzi?  

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający wymaga. 

 

ZESTAW 11 

Pytanie:  

Pakiet 21 a poz. 3 

Czy zamawiający dopuści opakowanie a 36 sztuk obecnie używane pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

Pakiet 21 c poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści igłę 76 mm obecnie stosowana, spełniającą pozostałe zapisy SWZ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

Pakiet 21 C poz. 1-3  

Czy Zamawiający dopuści igłę z krótkim końcem tnącym obecnie stosowana pozostałe parametry bez 

zmian?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  
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Uwaga! 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:  

Pakiet 21 D poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 36 sztuk obecnie stosowany, pozostałe parametry bez zmian?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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:  

Pakiet 21 E poz. 1-3 

Czy Zamawiający dopuści igłę z krótkim końcem tnącym obecnie stosowana pozostałe parametry bez 

zmian?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

Uwaga! 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 12 

Pytanie:  

Część 23 

Pytanie:  

Czy zamawiający wydzieli poz. 8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na 

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy 

PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

(nie jest możliwa modyfikacja ogłoszenia w TED poprzez wydzielenie / utworzenie nowego pakietu, 

ponieważ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej odmawia publikacji takich zmian). 

 

Pytanie:  

Czy zamawiający wydzieli poz.14-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na 

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy 

PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

(nie jest możliwa modyfikacja ogłoszenia w TED poprzez wydzielenie / utworzenie nowego pakietu, 

ponieważ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej odmawia publikacji takich zmian). 

 

Pytanie:  

Część 23 poz. 8-9 czy zamawiający dopuści sterylizację EO, w myśl zachowania uczciwej konkurencji oraz 

równego traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu , gdyż 

sterylizacja metodą EO jest zgodna z obowiązującym prawem i produkty gazowe sterylizowane tlenkiem 

etylenu spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  
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Pytanie:  

Część 23 poz. 14-15 czy zamawiający  w jednostce miary op. ma na myśli opak. 25 x blister a 2 szt? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie:  

Czy zamawiający wydzieli poz. 31-37 oraz poz. 50-53  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na 

dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy 

PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

(nie jest możliwa modyfikacja ogłoszenia w TED poprzez wydzielenie / utworzenie nowego pakietu, 

ponieważ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej odmawia publikacji takich zmian). 

 

Pytanie:  

Część 23 poz 32-35 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien 

syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką 

wewnątrz opakowania indywidualnego? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie:  

Część 23 poz. 50-51 czy zamawiający dopuści sterylizację EO, w myśl zachowania uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu , 

gdyż sterylizacja metodą EO jest zgodna z obowiązującym prawem i produkty gazowe sterylizowane 

tlenkiem etylenu spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie:  

Część 23 poz. 52-53 czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 8 warstwowe?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

 

ZESTAW 13 

Pytanie:  

Część 5, pozycja 2 -  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 12 warstwowych? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie:  

Część 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów bez nitki radiacyjnej? 

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.  

 



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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 

Pytanie:  

Część 20, pozycja 1 -  Czy Zamawiający dopuści gazik o gramaturze 50g/m2? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ.  

 

ZESTAW 14 

Pytanie:  

1.Do §4 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §4 ust. 2, poprzez skonkretyzowanie 

granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza 

zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – 

cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie 

sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% 

większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §4 ust. 2 wzoru umowy jest na tyle 

ogólny i nieprecyzyjny, że na jego podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości 

przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są 

w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty. 

Po pierwsze, wyjaśnić należy, że na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy zapis należy uznać jako postanowienie abuzywne, 

w sposób rażący naruszające równowagę stron i dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego 

kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia 

wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych. Skoro bowiem, treść 

przywołanego art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 

możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub 

wielkości świadczenia stron”, to Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartość 

w sporządzonym przez siebie opisie przedmiotu zamówienia. 

Po drugie, zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania ilości większych niż określone 

w opisie przedmiotu zamówienia, a następnie w umowie przetargowej, bez względu na zastosowane 

nazewnictwo, zastrzega sobie de facto prawo opcji. Zgodnie z regulacją art. 441 ust. 1 oraz ust. 2 PZP, aby 

skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest opisać je w postaci 

zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, a tym samym spełnić łącznie trzy wskazane 

przez ustawodawcę przesłanki: określić rodzaj i maksymalną wielkość opcji oraz określić okoliczności 

skorzystania z niej, a przy tym nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru 

umowy. Spośród wyżej wymienionych warunków, Zamawiający szczególnie zaniedbał obowiązek ustalenia 

górnej granicy wprowadzonego prawa opcji, pozostawiając w tym zakresie sobie (i tylko sobie) zupełną 

dowolność. Biorąc więc pod uwagę dosadne brzmienie ust. 2 (art. 441 PZP), nawet jeśli Zamawiający, 

w trakcie realizacji umowy przetargowej, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego 

i nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z naruszeniem art. 441 

ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie będzie miał żadnego obowiązku zrealizowania jej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający (działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp), dokonuje modyfikacji zapisu wzoru 

umowy - §4 ust. 2 na następujący? 

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych 

produktów w granicach +/- 40%, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu ceny 

jednostkowej, do kwoty wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust.1. Zmiana w tym zakresie nie 

stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu”. 

 

Pytanie:  

2.Do §6 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „z tym zastrzeżeniem, że czas realizacji zamówienia 

w trybie pilnym będzie nie krótszy niż 8 godzin.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie:  

3.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 
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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:  

4.Do §8 ust. 8 wzoru umowy: Czy w przypadku gdy umowa zostanie podpisana z hurtownią 

farmaceutyczną, która ze swej istoty nie specjalizuje się w stosowaniu preparatów dezynfekcyjnych, ale 

zobowiąże się (zgodnie z treścią §8 ust. 5) do dostarczenia wszelkiej dokumentacji wydanej dla tych 

preparatów, Zamawiający zrezygnuje z wymogu zawartego w 8 ust. 8 wzoru umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zawartego w § 8 ust. 8 wzoru umowy. 

 

Pytanie:  

5.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:  

6.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 nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie:  

7.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. 

Przez nienależytą realizację umowy Zamawiający rozumie naruszanie przez Wykonawcę jej zapisów 

np. dostawy niezgodne z § 6 ust. 8 umowy, naruszenie wymogów określonych w § 8, naruszenie § 10 itp. 

 

Pytanie:  

8.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 15 

Pytanie:  
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Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 10, poz. 156 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.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza.  

Uwaga! 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.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.  

Uwaga! 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 16 

Pytanie:  

Część 20 

Czy Zamawiający dopuści gazik  do dezynfekcji  skory ,nasączony 70 % alkoholem izopropylowym, GAZIK 

WYKONANY Z WYSOKOGATUNKOWEJ WŁÓKNINY O GRAMATURZE NIE MNIEJSZEJ NIŻ 

50G/M2 ZŁOŻONY CZTEROKROTNIE ;WIELKOŚĆ GAZIKA PO ROZŁOŻENIU NIE MNIEJ NIŻ 

9X12; 50 SZTUK W OPAKOWANIU ;WYRÓB MEDYCZNY POTWIERDZONY DEKLARACJĄ 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie:  

Część 20 

Czy Zamawiający dopuści gazik  PAKOWANY PO 50 SZT Z MOŻLIWOŚCIĄ  PRZELICZENIA 

W FORMULARZU ASORTYMENTOWO—CENOWYM.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

II. 

DODATKOWA MODYFIKACJA WZORU UMOWY 

 

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy. 

Modyfikacja wynika z nowego brzmienia art. 439 oraz 455 ustawy Pzp. 

 

A. 

W § 13 umowy dodaje się ust. 5 i 6 o brzmieniu: 

„5. W przypadku zmian wynikających ze wzrostu lub zmniejszenia cen materiałów lub kosztów, 

Strony dopuszczają możliwość waloryzacji wartości określonej w załączniku do umowy (wartość 

jednostkowa): 

1) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

wynoszącej co najmniej 10% w stosunku do pierwotnych cen z dnia otwarcia ofert (w postępowaniu 

przetargowym), 
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2) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, stosownie do art. 439 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

3) najwcześniej po 21 dniach od złożenia wniosku, 

4) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 

5) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu cen materiałów 

lub związanych z realizacją zamówienia określoną w oparciu o wskaźnik zmian cen materiałów 

i kosztów ogłoszony w komunikacie Prezesa GUS, i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie ich 

wpływ na wartość określoną w załączniku do umowy (wartość jednostkowa netto), 

6) maksymalnie o 5% w stosunku do pierwotnej wartości określonej w załączniku do umowy (wartość 

jednostkowa netto), łącznie w całym okresie obowiązywania umowy; 

7) z jednoczesną zmianą wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi; 

b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy. 

6. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą wzrostu wynagrodzenia, określa się 

następujące okresy, w których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego 

o wzrost wynagrodzenia: po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym wzrost 

wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co 6 miesięcy”. 

 

B. 

W § 13 wzoru umowy ust. 2 wzoru umowy dodaje się pkt 8 o brzmieniu: 

„zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stosownie do art. 439 

ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 

 

Załącznik: 

- poprawiony załącznik do wzoru umowy dla części 10, 11, 21A, 25. 

(„specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa”) 
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