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Uczestnicy postępowania
/ strona internetowa /
dotyczy przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę leków dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Świdniku numer sprawy SPZOZ/ZP/271/17/10/2018
W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Świdniku zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie
odpowiada :
Ad. Pyt. 1 - Pakiet 7, poz. 58
Czy zamawiający dopuszcza zamiennie Rectanal 150 ml ?
sodu diwodorofosforan jednowodny (Natrii dihydrophosphas monohydricus) 14 g;
disodu fosforan dwunastowodny (Dinatrii phosphas dodecahydricus) 5 g / 100ml.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 2 - Pakiet 5, poz. 37, 38, 39
Czy w pakiecie Nr 5 poz. 37, 38 i 39 (PULMICORT 0,25mg/2ml , 0,5mg/2ml i 0,001g/2ml, x 20 pojemników,
zawiesina do nebulizacji.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego
może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 3 - Pakiet 5, poz. 37, 38, 39
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 37, 38 i 39 (PULMICORT 0,25mg/2ml , 0,5mg/2ml i 0,001g/2ml, x 20
pojemników, zawiesina do nebulizacji.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika
nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 4 - Pakiet 5, poz. 37, 38, 39
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 37, 38 i 39 (PULMICORT 0,25mg/2ml , 0,5mg/2ml i 0,001g/2ml, x 20
pojemników, zawiesina do nebulizacji.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z
acetylocysteiną?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 5 - Pakiet 5, poz. 37, 38, 39
Czy w pakiecie Nr 5 poz. 37, 38 i 39 (PULMICORT 0,25mg/2ml , 0,5mg/2ml i 0,001g/2ml, x 20 pojemników,
zawiesina do nebulizacji.) Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego,
leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 6 - Pakiet 5, poz. 37, 38, 39
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 37, 38 i 39 (PULMICORT 0,25mg/2ml , 0,5mg/2ml i 0,001g/2ml, x 20
pojemników, zawiesina do nebulizacji.) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i
drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość
łączenia dawek?
Odpowiedź
TAK
Ad. Pyt. 7 - Pakiet 3, poz. 34, 35, 96
Czy Zamawiający wymaga w poz. 34, 35, 96 / Torasemidum/ zaoferowania preparatów pochodzących od
jednego producenta ze względu na bezpieczeństwa terapii ?
Odpowiedź
TAK
Ad. Pyt. 8 - Pakiet 7, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ZinoDr. Zasypka?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 9 - Pakiet 7, poz. 24
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania
doustnego testu tolerancji glukozy? Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie
nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 10 - Pakiet 7, poz. 24
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego
przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji
glukozy?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 11 - Pakiet 7, poz. 64
Czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym
znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający dopuści zaoferowanie konkurencyjnego produktu
równoważnego ZinoDr.A identycznego pod względem pełnego składu chemicznego, postaci, statusu
rejestracyjnego, rodzaju opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), masie podanej w SIWZ,
wskazań, konsystencji oraz właściwości aplikacyjnych?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 12 - Pakiet 7, poz. 64
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej
zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o
identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji,
właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci, formie opakowania (pojemnik
plastikowy z zabezpieczeniem) oraz masie podanej w SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 13 - Pakiet 12, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x
5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu
do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając
krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i
przeciwbakteryjne?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 14 - Pakiet 12, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem
zamawianej ilości?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 15 - Pakiet 7, poz. 14
Czy w Pakiet Nr 7 - Leki dermatologiczne i leki różne poz. 14 (CitraFleet saszetki ( 15,08 g ) proszek do
sporządzania roztworu doustnego x 1 saszetka) Zamawiający wyrazi zgodę Moviprep x 4 sasz. (pr. do sporz.
rozt. doust.* 1zest.) i po przeliczeniu zaoferowanie 400 opakowań?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 16 - Pakiet 7, poz. 20
Czy w Pakiet Nr 7 - Leki dermatologiczne i leki różne poz. 20 (Fortrans, proszek do sporządzania roztworu
doustnego x 1 saszetka) Zamawiający wyrazi zgodę Moviprep x 4 sasz. (pr.do sporz.rozt.doust.* 1zest.) i po
przeliczeniu zaoferowanie 5 opakowań?
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 torebki A + 2
torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek
1,015g. Saszetka B:Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) pozwala na przygotowanie do zabiegu 74
pacjentów.
Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP® dzięki połączeniu
makrogolu 3350 z komponentą askorbinową i elektrolitami.
Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości stolca o
25% w porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór niezawierający tego składnika.
Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem:
•
MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do
wypicia dla pacjentów.
•
MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy(o smaku
cytrynowym).
•
MOVIPREP® (2 l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 17 - Pakiet 13, poz. 3, 4
Czy Zamawiający wymaga materiał hemostatyczny wykonany ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 18 - Pakiet 13, poz. 5
Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 5 i utworzy z niej oddzielne zadanie?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 19 - Pakiet 13, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5x 7,5 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 20 - Pakiet 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań niż określono
w SIWZ tj.:
Pozycja 1 – proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.
Pozycja 2 - proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 60 tabl.
Pozycja 6 – proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu ilości opakowań
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Ad. Pyt. 21 - Pakiet 2
Prosimy o informację jak należałoby przeliczyć ilość wycenianych opakowań: zaokrąglając w górę/ dół do
pełnego opakowania czy też pozostawiając 2 miejsca po przecinku?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości opakowań, zaokrąglając wielkość opakowania do
dwóch miejsc po przecinku
Ad. Pyt. 22 - Pakiet 12, poz. 13
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x
3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu
naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane
działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie
nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki
CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne
ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25
psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara).
CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z
fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz
igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego.
Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed
działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i
nie ogranicza przepływowi krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte
brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu
zbiorczym.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 23 - Pakiet 12, poz. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Pakietu nr 12 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 24 - Pakiet 13, poz. 5
Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje
dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez
Zamawiającego.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 25 - Pakiet 13, poz. 1-2
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji
użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że
zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 26 - Pakiet 13, poz. 3-4
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji
użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella
pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w
instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę
certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.
Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że
zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 27 - Pakiet 13, poz. 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5 x 7,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani
użytkowanie produktu
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 28 - Pakiet 5, poz. 2, 3
Czy zamawiający wymaga w pakiecie 5 pozycji 2,3 aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo,
dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo ?
Odpowiedź
TAK
Ad. Pyt. 29 - Pakiet 5, poz. 9, 10
Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 5 pozycja 9,10 posiadał w swoim składzie edetynian sodu,
który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji
szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?
Odpowiedź
TAK
Ad. Pyt. 30 - Pakiet 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 10,18,19,20,21,23,31 produktów leczniczych
w konfekcjonowanych po 10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 31 - Pakiet 1
Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 13, 18, 23,31 i utworzenie oddzielnego pakietu co
umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 32 - Pakiet 1, poz. 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 28 produkt leczniczy w konfekcjonowanych
po 40 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 33 - Pakiet 1, poz. 29, 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 29,30 produkt leczniczy
konfekcjonowanych po 20 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 34 - Pakiet 4, poz. 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 26 produkt leczniczy w konfekcjonowanych
po 10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 35 - Pakiet 6, poz. 40, 46
Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 6 pozycji 40, 46 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi
złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 36 - Pakiet 7, poz. 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 7 pozycja 17 diety Diben w opakowaniu EasyBag 500
ml?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 37 - Pakiet 7, poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycja 21 diety Fresubin Original Fibre w
opakowaniu EasyBag 500 ml?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 38 - Pakiet 11, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 poz. 4 produkt leczniczy w konfekcjonowanych
po 10 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 39 - Pakiet 12, poz. 32, 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 32, 33 produkt leczniczy
w konfekcjonowanych po 10 ampułek, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 40 - Pakiet 12, poz. 32, 33
Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 12 poz. 32, 33 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi
złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 41 - Pakiet 14, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 poz. 2 produkt leczniczy w konfekcjonowanych
po 40 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 42 - Pakiet 14, poz. 3, 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 poz. 3,4 produkt leczniczy w konfekcjonowanych
po 20 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 43 - Pakiet 14, poz. 2, 3, 4
Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 14 poz. 2,3,4 i utworzenie oddzielnego pakietu co umożliwi
złożenie ofert konkurencyjnych cenowo wielu Wykonawcom
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 44
Do §1 ust.3 projektu umowy. Ze względu na niejednoznaczny zapis prosimy o wskazanie okoliczności
szczególnie uzasadnionych przypadków wraz z określeniem czasu na dostawy.
Odpowiedź
W sytuacjach zagrożenia życia ( na ratunek ), do 12-stu godzin od zamówienia
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Ad. Pyt. 45
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków,
m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic
zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy
PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.1 umowy.
Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 46
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego 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 (dotyczy §2 ust. 3) projektu
umowy)?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 47
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §4 ust.4 projektu umowy ze względu na fakt, że informacje
o zmianach cen urzędowych leków są powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w
Dziennikach Urzędowych oraz na tronie internetowej Ministerstwa Zdrowia?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 48
Do §6 ust. 2 projektu umowy. Czy w związku niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów
ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na załatwienie reklamacji jakościowej do 48 godzin?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 49
Do treści §7 ust. 2 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę
na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 50
Do treści §7 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę
na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 51
Do §9 ust.1 pkt a) projektu umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary
umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu
umowy?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 52
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu zamieszczonego w par. 10 wzoru umowy, z uwagi na fakt, że w art. 10
ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ustawodawca przewidział uprawnienie wierzyciela
do domagania się rekompensaty w wysokości 40E jako zryczałtowanego odszkodowania, niezależnego od
faktycznie poniesionych kosztów? Zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty (…), postanowienia umów
wyłączające lub ograniczające uprawnienie wierzyciela, o którym mowa w art. 10 są nieważne, stąd w/w zapis
umowny będzie obarczony sankcją nieważności.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 53
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 54
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 9
ust. 1 wzoru umowy:
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % wartości umownej niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca,
b) za każdy dzień opóźnienia dostawy, w wysokości 0,5 % wartości umownej tej partii przedmiotu Umowy, której
Sprzedawca nie dostarczył w terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii
przedmiotu umowy.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 55
Wnosimy o wykreślenie zapisu w § 10.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 56
Czy Zamawiający odstąpi do wymogu umieszczania na fakturze kodu BAZYL dla pakietu nr 8? (faktura zawiera
kod EAN)
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 57
Czy Zamawiający w par. 1.3 dopisze, ze termin ten nie może być krótszy, niż 12 godzin? Krótszy termin dostawy
jest niewykonalny z perspektywy Wykonawcy, zatem w jego interesie leży, aby termin minimalny został określony
w umowie dostawy.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 58
Czy w świetle treści par. 5.2 Zamawiające dopuszcza dostarczanie faktury VAT wraz z dostawą? Jest to
u Wykonawcy jedyny dokument towarzyszący dostawie.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 59
Czy Zamawiający w par. 6.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo
wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym
czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świdniku
lek. med. Jacek Kamiński
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