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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/2022. Nazwa
zadania: Dostawy leków, środków dezynfekcyjnych i materiałów medycznych jednorazowego
użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze
w 2022 roku.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
warunków zamówienia informujemy:
Pytanie:
1.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego zadania materiałów
medycznych jednorazowego użytku z Zadania nr 1? Pozwoli to na przystąpienie większej liczby
oferentów, a co za tym idzie otrzymaniu korzystniejszej oferty na produkty lecznicze i wyroby
medyczne uwzględnione w Zadaniu nr 1 poz. 1 do poz. 201.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na taki podział.
Pytanie:
2.
Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi
podania np.: tabletki = tabletki drażowane/ tabletki powlekane/ kapsułki / kapsułki twarde i
odwrotnie, a także tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o
zmodyfikowanym uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
3.
Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia
występującej postaci leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz i
odwrotnie?
Odpowiedź:
Tak.

4.
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym większą ilość
sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość
opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to
złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
5.
Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu o innej pojemności i
gramaturze (dotyczy np.: maści, kremów, płynów, syropów, kropli) niż podana przez
Zamawiającego, a liczbę opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby sumaryczna
pojemność/gramatura była zgodna z SIWZ?
Odpowiedź:
Tak.
6.
Czy z uwagi na zarejestrowanie różnych postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tej samej drogi
podania, dotyczy: tabletki o przedłużonym uwalnianiu zamiennie z tabletkami o
zmodyfikowanym uwalnianiu? Umożliwi to złożenie oferty korzystniejszej ekonomicznie.
Odpowiedź:
Tak.
Pytania do wzoru umowy dla części nr 1 (załącznik nr 6a):
Pytanie:
Do §5 ust. 2 lit. a) oraz. lit. b) wzoru umowy dla części nr 1: Prosimy o zmianę sposobu
obliczania kary umownej w taki sposób aby wynosiła ona 0,1% ale obliczane od wartości
NIEZREALIZOWANEJ w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie:
Do §5 ust. 2 lit. c) wzoru umowy dla części nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
wysokości kary umownej w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ
części umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie:
1.
Dot. poz. 7, 8, 9- zwracamy się z prośbą o podanie ilości w kolumnie „Ogółem ilość
opakowań”.
Odpowiedź:
Wiersz 7: 5
Wiersz 8: 2
Wiersz 9: (50 ml) 40
(150 ml) 5
Pełna treść zmienionego Załącznika nr 1b w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.
Pytania do umowy
1.
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 6 umowy (załącznik nr 6b) poprzez

nadanie mu brzmienia:
„6. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności
Dostawcy, z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021 poz.
2095). Dostawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze
sądowej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie:
2.
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 umowy (załącznik nr 6b) poprzez dodanie
ustępu 7 o treści:
„7. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające
z winy danej strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie:
Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane po 10szt z przeliczeniem podanych
ilości?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,45x12 lub 0,4x19?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 22G 0,9x25mm?
Odpowiedź:
Tak.
Pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w opakowaniu a’100 z
odpowiednim
przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak.
Pozycja 10,11,25,26 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co
umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na taki podział.
Pozostałe warunki SWZ i załączników obowiązują bez zmian.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje w sposób istotny modyfikacji treści
specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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