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Świętochłowice, 07.05.2018 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę leków do Apteki Szpitalnej, znak sprawy 13/ZA/18 

 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Pakiet 25 poz. 13 
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, 
czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 25 w pozycji  nr 13 produkt o takim 
samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, 
Multimel N6-900 E, zawierający 8,4g  azotu, o objętości 1500ml? 
 
Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2 
Pakiet 6 poz. 15 
Czy Zamawiający w Pakiet 6, poz. 15 (Bupivacainum h/ch Spinal 0,5% 4ml) wymaga zaoferowania 
produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań 
może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków 
anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej 
asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do 
znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative 
analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility 
test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)   
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Do treści  §2 ust.2  projektu 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 do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i 
dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o  dopisanie do  §2 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." 
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Odp.: Zgodnie z zapisem SIWZ. Zamawiający, ze względu na profil prowadzonej działalności, nie jest 
w stanie określić dokładnego zużycia produktów leczniczych, wyrobów medycznych itd. zależy do od 
ilości leczonych pacjentów i rodzaju schorzeń. 
 
Pytanie 4 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich wa-
runków, 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 nieważno-
ści zapisów z  §2 ust.10 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

Odp.: Zgodnie z zapisem SIWZ. Zamawiający, ze względu na profil prowadzonej działalności, nie jest 
w stanie określić dokładnego zużycia produktów leczniczych, wyrobów medycznych itd. zależy do od 
ilości leczonych pacjentów i rodzaju schorzeń. 
 
Pytanie 5 
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 startą dla Wy-
konawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie 
tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.14 
projektu umowy)? 

Odp.: W przypadku całkowitego wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy  
w Polsce i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to 
groziło rażącą stratą dla Wykonawcy – co Wykonawca musi udokumentować), Zamawiający może 
wyrazić zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej albo na wyłączenie tego produktu z umowy. 

Pytanie 6 
Czy zamawiający zmieni zapis §3 ust.3 projektu umowy, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych z dn. 8 marca 2013 r., wierzycielowi – w razie opóźnienia dłużnika 
z zapłatą – przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 7 
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 po-
niesionych kosztów, stąd wierzyciel nie ma obowiązku wykazywania poniesienia kwoty rekompensaty?  
Zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty (…), postanowienia umów wyłączające lub ograniczające 
uprawnienie wierzyciela, o którym mowa w art. 10 ust 1 są nieważne, stąd w/w zapis umowny będzie 
obarczony sankcją nieważności 
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Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8 
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 9 
Do §5 ust.1 ppkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 
umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru, czy towaru podlegającego reklama-
cji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia ? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 10 
Do §5 ust.1 pkt e) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 2,5%. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 11 
Do treści §5 ust.4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 
552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupu-
jącemu." 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 12 
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 Wyko-
nawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego 
produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §8 ust.2 pkt 4) 
wzoru umowy) ? 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pyt. 5. 

Pytanie 13 
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 ? 

Odp.: To postępowanie nie będzie miało wpływu na wypłacalność spółki. 
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Pytanie 14 
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. 

Pytanie 15 
Pakiet 2 poz. 76, 77 i 78 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie Pro-
bioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w 
swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lacto-
bacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę oraz inulinę w 
stężeniu 100 mg/kapsułkę, występującym w postaci kapsułek (opakowanie x 60 kaps. – po przeliczeniu 
kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 16 
Pakiet 2 poz. 79 
Czy z uwagi na zamieszczenie w SIWZ opisu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opisu 
odpowiadającemu Zamawiający dopuści preparat LactoDr. krople będący środkiem spożywczym 
specjalnego przeznaczenia medycznego, dostępny w postaci kropel występujących w równoważnym 
stężeniu 1mld CFU/ kroplę? W załączeniu przesyłamy opis oferowanego preparatu. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 17 
Pakiet 2 poz. 80 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o 
nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii 
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probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach 
klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld 
CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, 
konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią 
liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18 
Pakiet 2 poz. 126 i 127 
Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego 
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej 
samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży 
Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po 
przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. 
Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości 
różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 19 
Pakiet 30 poz. 1 
Czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicz-
nych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z 
nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Auto-
matyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowied-
niego 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%, umoż-
liwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdoty-
kowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i pły-
nów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych 
w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające 
wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 20 
Pakiet 30 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci pasków testowych do glukometrów (wraz z prze-
kazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) 
Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilo-
ści krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o 
niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy 



 

 
 
 

ul. Chorzowska 38 
41-605 Świętochłowice 
tel. 32/245 50 41 do 5 
tel./fax: 32/245 34 40 

 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
Wydział VIII Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000426290 

 
Nr NIP: 627-16-69-770 
REGON: 000311450 
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00 

 

 

GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze 
oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej 
szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 mie-
sięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgod-
nej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w za-
kresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z pol-
skim prawem. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 21 
Pakiet 30 poz. 2 
Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia, podając opis przedmiotu zamówienia specyfikujący 
wyłącznie paski testowe konkretnej marki konkretnego wytwórcy, nadając temu wytwórcy faktyczny 
monopol na kształtowanie ceny oferty, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza konku-
rencyjne paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań (wraz z przekazaniem kompaty-
bilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-
600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów glikemii we krwi wło-
śniczkowej, żylnej i tętniczej u osób dorosłych i noworodków; b) dokładność zgodna z wytycznymi ak-
tualnej normy ISO 15197; c) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; d) paski nie wymagające 
kodowania; e) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; f) stabilność pasków testowych wynosząca 6 
miesięcy po otwarciu pojedynczej fiolki; g) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; h) paski 
posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? 

Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 

Zamawiający informuje o  omyłce pisarskiej w Odpowiedziach z dnia 27.04.2018 r. W pytanie 42 
dotyczy pakietu 4 poz. 138, a nie pakietu 2 poz. 138. 


