
     Świętochłowice, dn. 13.04.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na dostawę leków do Apteki Szpitalnej, znak sprawy 10/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1 (pakiet 2 poz. 66)
Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia składu suplementu diety występującego na
tynku polskim, prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie
ProbioDr.  będącego  dietetycznym  środkiem  spożywczym  specjalnego  przeznaczenia  medycznego,
występującym w takiej samej postaci jak podano w SIWZ, przeznaczonego do stosowania u niemowląt,
dzieci  i  osób  dorosłych,  zawierającego  w  swoim  składzie  najlepiej  przebadany  pod  względem
klinicznym szczep bakterii probiotycznych  Lactobacillus rhamnosus oraz  Lactobacillus helveticus w
łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę i inulinę w stężeniu 100 mg/kapsułkę, kofekcjonowanego w
opakowaniach x 20 lub x 60 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 (pakiet 2 poz. 64, 65 i 68)
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu probiotycznego o nazwie Lacto 30 Dr. będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, również występującego
w postaci kapsułek,  przeznaczonego do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego w
swoim  składzie  najlepiej  przebadany  pod  wzgldem  klinicznym  szczep  bakterii  probiotycznych
Lactobacillus  rhamnosus  GG  (stosowanie  gatunku  bakterii  jest  zalecane  w  rekomendacjach
Europejskiego  Towarzystwa  Gastroenterologii,  Hepatologii  i  Żywienia  Dzieci (ESPGHAN)  z  roku
2016) w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kaps.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 (pakiet 2 poz. 64, 65 i 68)
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu probiotycznego o nazwie Lacto Dr. będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, również występującego
w postaci kapsułek,  przeznaczonego do stosowania niezależnie od wieku pacjentów, zawierającego w
swoim  składzie  najlepiej  przebadany  pod  wzgldem  klinicznym  szczep  bakterii  probiotycznych
Lactobacillus rhamnosus GG (stosowanie gatunku bakterii jest zalecane w rekomendacjach ESPGHAN
z roku  2016)  w wysoce  aktywnym stężeniu  6  mld  CFU/kaps.  Poniżej  przedstawiamy potencjalne
korzyści płynące z dopuszczenia oferty w postaci w/w preparatu:

a. Szczep  bakterii  najlepiej  przebadany  pod  względem  klinicznym  –  literatura  medyczna
potwierdza skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania LGG u osób dorosłych, dzieci i
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noworodków. Potwierdzona w badaniach skuteczność działania przy zastosowanym stężeniu 6
mld CFU.

b. Brak  innych  szczepów  bakterii,  które  mogłyby  potencjalnie  wchodzić  w  interakcje
antagonistyczne ze składnikiem głównym preparatu i osłabiać bądź niwelować jego działanie.

c. Preparat przeznaczony do stosowania raz na dobę.
d. Brak konieczności przechowywania preparatu w lodówce.
e. Możliwość stosowania u pacjentów bez ograniczeń wiekowych

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 (pakiet 2 poz. 67)
Prosimy  o  dopuszczenie  równoważnego  preparatu  o  takim  samym  statusie  rejestracyjnym
występującego w postaci konwencjonalnych kropli o stężeniu żywych kultur bakterii probiotycznych
Lactobacillus rhamnosus GG wynoszącym 1 mld CFU/kroplę (5 kropli zawiera 5 mld CFU bakterii).
Preparat przeznaczony jest do stosowania niezależnie od wieku pacjenta. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Prosimy  o  dopuszczenie  równoważnego  preparatu  probiotycznego  o  nazwie  EnteroDr.,  będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w postaci
kapsułek (opakowanie x 20 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań) i z
takim samym stężeniem probiotycznych drożdży  Saccharomyces boulardii (250 mg) jak podano w
SIWZ. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej
objętości różnych płynów i  podawana w formie doustnej zawiesiny.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
Czy Zamawiający w pakiecie 19 (Amoxicillin , Clavulanic acid ) w poz 1. i poz 2   wymaga produktu
leczniczego,  którego    stabilność  przygotowanego  roztworu    wynosi,  co  najmniej  3  godziny,  co
umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
Czy w związku z brakiem na rynku preparatu w pakiecie nr 22, poz. nr 3 i   4, Zamawiający wyrazi
zgodę wydzielenie tych dwóch pozycji z pakietu albo na zaoferowanie dawki 0,025mg/1 ml * 5 amp.?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 8
Czy  Zamawiający  w  postępowaniu  przetargowym  10/ZA/17,  w  pakiecie  (zadaniu)  Pakiet  2,  w
pozycjach  64,  65,  66  oraz  68  dotyczących  „Lactobacillus  acidophilus/Lactobacillus  acidophilus
forte/Lactobacillus  plantarum/Lactobacillus  rhamnosus,  -casei,  -plantarum,  -helveticus,  Lactococcus
lactis,  Bifidobacterium bifidum, -breve,  -longum,Streptococcus  thermophilus,  vit.  C,  Oligofruktoza,
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Synbiotyk” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek
lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania)
producenta Novascon Pharmaceuticals?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 10/ZA/17, w pakiecie (zadaniu) Pakiet 2, w pozycji
67  dotyczącej  „Lactobacillus  rhamnosus  GG,  zaw.  5  kropli  zawiera  1  mld  mikroenkapsulowanych
żywych kultur bakterii LGG (= 5 mld liofilizowanych kultur bakterii  LGG)” dopuszcza możliwość
zaoferowania  preparatu  o  nazwie  handlowej  Floractin  krople  5  ml  producenta  Novascon
Pharmaceuticals? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
Czy  Zamawiający  w  postępowaniu  przetargowym  10/ZA/17,  w  pakiecie  (zadaniu)  Pakiet  2,  w
pozycjach 106 oraz 107 dotyczących „Saccharomyces boulardii” dopuszcza możliwość zaoferowania
preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 10/ZA/17, w pakiecie (zadaniu) Pakiet 4, w pozycji
101  dotyczącej  „Prep.  złoż.  Sudocrem”  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  kremu  ochronno-
regenerującego o nazwie handlowej Zudolan 150g – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania,
producenta Novascon Pharmaceuticals? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 20; pozycja: 14-16;18 produktu w worku
Viaflo  z  dwoma  portami,  ponieważ  produkt  w  opakowaniu  worek  z  dwoma  portami  zapewnia
szczelność  połącznia  w  trakcji  infuzji;  dodatkowo  opakowania  typy  worek  w  znacznym  stopniu
zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1,prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego
pakietu 20A

Odp.: Zgodnie z odpowiedzą do pytania nr 12.
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Pytanie 14
W przypadku pozytywnej  odpowiedzi na pytanie 1 i  2, prosimy o wydzielenie pozycji  12 i  13  do
pakietu 20A.

Odp.:  Zgodnie z odpowiedzą do pytania nr 12.

Pytanie 15 (pakiet 3 poz. 85)
Czy w związku ze zmianą przez producenta objętości produktu jednostkowego Innofer baby (zawiesina
żelaza elementarnego) na 50 ml (dotychczas 100 ml) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Innofer 
baby w objętości 50 ml w równoważnej ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
Z uwagi na fakt, że obecne zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pakietu 16
w przedmiotowym postępowaniu ograniczają konkurencję do wyrobu konkretnego producenta pasków
testowych  do  glukometrów,  co  nada  temu  producentowi  monopol  na  kształtowanie  oferty
(samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych) prosimy
aby Zamawiający postępując zgodnie z duchem i literą ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i
29 Pzp) oraz mając na uwadze oszczędności cenowe wynikające z zaistnienia faktycznej, a nie tylko
pozornej  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami  oferującymi  ten  sam  produkt,  Czy  Zamawiający
dopuszcza  nowoczesne  paski  testowe  do  glukometrów  charakteryzujące  się  opisanymi  poniżej
cechami: a)  Funkcja Auto-coding (bez kodowania);  b) Automatyczne wykrywanie zbyt  małej ilości
krwi  wprowadzonej  do  paska  wraz  z  wyświetleniem odpowiedniego  komunikatu  informującego  o
niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres
wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i
wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów
we  krwi  kapilarnej  osób  dorosłych  i  noworodków;  g)  automatyczny  wyrzut  zużytego  paska  po
pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6
miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania w zakresie 5-45 C; j) paski posiadające wszelkie⁰
dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  w/w  paski  pod  warunkiem,  że  są  kompatybilne  z  używanymi
dotychczas w szpitalu glukometrami.

Pytanie 17 (dotyczy pakietu 16)
W sprawie temperatury minimalnej w miejscu pracy obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 
169, poz. 1650). Stwierdza ono, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do 
rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jed-
nak niż 14°C . Przepisy mówiące o tzw. mikroklimacie gorącym, posługują się wskaźnikiem WBGT (Wet Bulb 
Globe Temperature) i jest to wskaźnik używany do oceny obciążenia cieplnego (termicznego) ustroju człowieka 
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w środowisku gorącym. Jest to jeden ze wskaźników używanych w certyfikacji ISO. Opisany jest w polskiej nor-
mie PN-N/85-08011. Dopuszczalne wartości WBGT podaje załącznik nr 2 (część C; s. 30 i 31) rozporządzenia w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. 2014.817). O przekroczeniu normy temperaturowej mamy do czynienia kiedy przy ciężkiej pracy fizycz-
nej w hali jest ponad 26°C, w przypadku warunków szczególnych powyżej 23°C, a nawet 22°C. Przy pracy biu-
rowej lub np. w gabinecie zabiegowym – ponad 30°C. Z kolei Farmakopea Polska nie przewiduje możliwości 
przechowywania jakichkolwiek grup leków w temperaturze powyżej 25 C. W związku z powyższym wnosimy o ⁰
zniesienie ograniczającego konkurencję i niepodyktowanego żadnymi dającymi się uzasadnić prawnie i 
faktycznie przyczynami warunku, aby temperatura przechowywania pasków wynosiła 4-40 C i dopuszczenie ⁰
pasków z zakresem temperatury wynoszącym minimum 5-30 C lub ewentualnie szerszym. W przypadku ⁰
odpowiedzi odmownej prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający narusza przytoczone powyżej przepisy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w paski pod warunkiem, że są kompatybilne z używanymi 
dotychczas w szpitalu glukometrami.

Pytanie 18 (dotyczy pakietu 16)
Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe
wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. u pacjentów z niewydolnością serca, miażdżycą tętnic lub
zaburzeniami  krążenia  obwodowego?  Takie  ograniczenia  stosowania  stawiają  zatem  pod  znakiem
zapytania bezpieczeństwo używania pasków testowych tego rodzaju w warunkach pracy szpitala.

Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  w/w  paski  pod  warunkiem,  że  są  kompatybilne  z  używanymi
dotychczas w szpitalu glukometrami.

Pytanie 19   (dotyczy pakietu 16)
Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w
celu rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem
kontrolnym co najmniej  raz  na  tydzień – co  spowoduje,  że  Zamawiający w ciągu obowiązywania
umowy przetargowej będzie musiał zużyć kilkadziesiąt opakowań pasków testowych tylko po to, aby
wykonywać regularne pomiary z płynem kontrolnym. Spowoduje to podniesienie kosztów eksploatacji
glukometru, zwiększając zużycie zarówno pasków jak i płynów kontrolnych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 (dotyczy pakietu 16)
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z sygnalizacją pobrania zbyt małej objętości próbki krwi
za pomocą specjalnego komunikatu  na wyświetlaczu?  Taka funkcja zabezpiecza  przed uzyskaniem
zaniżonego wyniku pomiaru.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 21 (dotyczy pakietu 16)
Czy  Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  w  postaci  wysokiej  jakości  pasków  testowych  do
glukometrów  charakteryzujących  się  opisanymi  poniżej  parametrami:  a)  Funkcja  Auto-coding
eliminująca  konieczność  kodowania;  b)  Automatyczne  wykrywanie  zbyt  małej  ilości  krwi
wprowadzonej  do  paska  wraz  z  wyświetleniem  odpowiedniego  komunikatu  informującego  o
niecałkowitym wypełnieniu  paska  na  wyświetlaczu  glukometru;  c)  Enzym dehydrogenaza  glukozy
GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze
oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej
szczytowej,  znajdujące  się  poza  obrębem glukometru;  f)  Możliwość  wykorzystania  jednostkowego
opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25
pasków); g) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników
zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO15197i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego w pełnym zakresie; h) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-
32°C; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim
prawem.

Odp.: Zamawiający  dopuszcza  w/w  paski  pod  warunkiem,  że  są  kompatybilne  z  używanymi
dotychczas w szpitalu glukometrami.

Pytanie 22 (dotyczy pakietu 16)
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych z zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-
60%,  standardowym dla  nowszych  rodzajów  pasków?  Informujemy,  że  paski  testowe  z  węższym
zakresem HCT, takim jak 30-55% lub 35-60% mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów m. in. u
kobiet w ciąży, u niemowląt, dzieci poniżej 6. roku życia i u osób z niedokrwistością o różnej etiologii,
gdyż wartości hematokrytu u pacjentów z tych grup mogą wynosić poniżej 30%.

Odp.: Zamawiający  dopuszcza  w/w  paski  pod  warunkiem,  że  są  kompatybilne  z  używanymi
dotychczas w szpitalu glukometrami.

Pytanie 23 (dotyczy pakietu 16)
W związku z rozpowszechnianiem przez jednego z potencjalnych wykonawców fałszywej informacji
jakoby norma ISO 15197 podawała konkretny, zawężony do określonych granic zakres hematokrytu
wymagany dla pasków testowych do glukometrów (w rzeczywistości punkt 6.4.3.1. normy, dotyczący
wyłącznie  zakresu  HCT  próbek  referencyjnych  służących  do  oceny  wpływu  hematokrytu  na
dokładność pomiaru, podaje, że zakres ten może być dowolnie szeroki - nie odnosi się natomiast do
docelowego  zakresu  HCT gotowego  wyrobu  jakim są  paski  testowe),  prosimy o  określenie  przez
Zamawiającego  wymaganego  bezpiecznego,  minimalnego  zakresu  hematokrytu,  który  umożliwi
uzyskiwanie  prawidłowych  wyników  pomiaru  glikemii  u  pacjentów  leczonych  w  Placówce
Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 24
Czy w związku z zapisami umowy par 3 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu
wystawiania faktur w ostatnim dniu miesiąca i zastąpienie go wymogiem dostarczania faktur wraz z
dostawą? Prośba nasza wynika z braku technicznych możliwości wystawiania faktur zbiorczych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i zmodyfikuje §3 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 25
Czy  zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  §3  ust.  1  istotnych  postanowień  umowy,  poprzez
wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w miesiącu i zastąpienie ich fakturami
wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r.
przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność
zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia
2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z
2013  r.  poz.  403  ze  zm.,  dalej:  UoTZ),  zakazującego  zawierania  w  umowach  stron  zapisów
dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur?
Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Mini-
stra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektó-
rym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do któ-
rych nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428),
które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozpo-
rządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej pod-
stawy  prawnej,  z  której  wynikałaby  możliwości  posługiwania  się  konstrukcją  faktur  zbiorczych.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ   „strony transakcji handlowej nie mogą ustalać
daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi”. Kon-
sekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów doty-
czących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §3 ust. 1 istotnych
postanowień umowy dotknięty jest nieważnością.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie 26
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu zamieszczonego w par. 3 ust. 3 wzoru umowy, zgodnie z którym
" W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia poza ustawo-
wymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. ", z uwagi na fakt, że w art. 10
ust 1 ustawy o terminach zapłaty (…) ustawodawca przewidział uprawnienie wierzyciela do domagania
się rekompensaty w wysokości 40E jako zryczałtowanego odszkodowania, niezależnego od faktycznie
poniesionych kosztów, stąd wierzyciel nie ma obowiązku wykazywania poniesienia kwoty rekompen-
saty? Zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty (…), postanowienia umów wyłączające lub ograni-
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czające uprawnienie wierzyciela, o którym mowa w art. 10 ust 1 są nieważne, stąd w/w zapis umowny
będzie obarczony sankcją nieważności.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27
Do §5 ust.1 pkt a)  projektu umowy. Prosimy o sprecyzowanie i podanie przykładów  na: nienależyte
wykonanie umowy, sprzeczne z umową, rażącego zaniedbania oraz niezgodny z prawem? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28
Czy Zamwiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §5 ust.1 pkt b) poprzez zapis o
ewentualnej karze za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowie-
dzenia  w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 6 i 7 kwietnia 2017 r.

Pytanie 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §5 ust.1 pkt c) poprzez zapis o
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ czę-
ści przedmiotu umowy? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 6 i 7 kwietnia 2017 r.

Pytanie 30
Prosimy o rozszerzenie zapisu §5 ust.1 pkt d) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacz-
nie na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: "w wysokości
1% wartości brutto niedostarczonej w terminie dostawy, za każdy dzień opóźnienia...". Nadmieniamy,
że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części całego zamówienia/dostawy/ reklamacji (np. 5%) i nie-
uzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 6 i 7 kwietnia 2017 r.

Pytanie 31
Do §5 ust.1 pkt e) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary za
opóźnienie w dostawie w trybie "cito" do 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia w trybie
"na cito"?

Odp.: Zamawiający zmieni wartość kary umownej w § 5 ust. 1 pkt e) na 5%.
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Pytanie 32
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 restruktury-
zacyjne (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? 

Odp.: Na chwilę obecną brak takich przesłanek.

Pytanie 33
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych pra-
widłowego 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 upadłościo-
wego 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 prze-
widzianych 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.). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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