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ZP/40-1/2019       Warszawa, dnia 23 października 2019 r. 

 

Do Wszystkich 

Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. Z 2019r.poz. 1843) na ZP/40/2019: Dostawę produktów 

leczniczych na potrzeby pacjentów zakładów SCOL Sp. z o.o.  

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 29. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym 

uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę 

jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku 

potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają 

substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem 

nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na 

przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, 

ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 
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Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań 

niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy. Okres ważności leku Kaldyum to 4 lata. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na Lek - Potas w postaci kapsułek  

o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek   

z przeliczeniem ilości.  

 

Pytanie 2: 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 29. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 3, poz. 29? 

Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert i zaproponowanie Zamawiającemu 

korzystnych cen producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 3 poz. 29.  

  

Pytanie 3:  

Do treści §2 ust. 15 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu 

przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo 

np. będzie to groziło rażącą stratą 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 4: 

Do treści §5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 

umownej z tytułu rozwiązania umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie 5: 

Do treści §5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 

umownej z tytułu opóźnienia dostawy zwykłej i „CITO” w wysokości 0,03% wartości niedostarczonych 

towarów za godzinę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  
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Pytanie 6: 

Do treści §5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary 

umownej z tytułu opóźnienia reklamacji w wysokości 0,5% wartości reklamowanych towarów 

dziennie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie 7: 

Do treści §5 ust. 5 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.”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie 8: 

Do treści §5 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu ze wzoru umowy. 

Nieuzasadnione jest obarczanie Wykonawcy kosztami i ryzykiem zakupu interwencyjnego,  

gdy Wykonawca należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych a konieczność dokonania 

zakupu interwencyjnego nie jest spowodowana przez okoliczności leżące po stronie Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie 9: 

Do treści §7 ust. 3 pkt 3) wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy niniejszego zapisu 

wzoru umowy jako niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, ograniczającego prawo Wykonawcy do 

wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie 10: 

Do treści §8 ust. 3 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  

9-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. 3 wzoru umowy 

następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone  
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w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego.". 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

 

Pytanie 11: 

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz 

„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 

upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się 

aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 

postępowania? 

Odpowiedź: Na chwile obecną nie aktualizują się przesłanki niewypłacalności oraz zagrożenia 

niewypłacalnością i Zamawiający nie przewiduje ich wystąpienia.  

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 

prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

- weksla in blanco wraz z deklaracją; 

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej 

zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku 

do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia 

powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym 

ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, 

polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą 

sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania 

umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 

1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – 

Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia ze swojej strony zabezpieczeń wskazanych 

w pytaniu. 
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Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. 

probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce; konfekcjonowanego w opakowaniach po 

20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr o podanym składzie  

z przeliczeniem kapsułek do ilości opakowań zawartej w formularzu Zamawiającego . 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:  

Zarząd Spółki 

(podpisy na oryginale) 

 

 

 


