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EZ.282320.1072018OK                                                                                                      Łódź, dnia  19.10.2018r. 

Numer sprawy: 107/ZP/18 

 

 

 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów 

farmaceutycznych, materiałów medycznych, roztworów leczniczych oraz surowców i 

artykułów pomocniczych do receptury Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum 

Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz modyfikujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów farmaceutycznych, 

materiałów medycznych, roztworów leczniczych oraz surowców i artykułów pomocniczych do 

receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi.  

 

 

 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia dotyczące  

treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

 

 

Pytanie 1  

dotyczy Pakietu nr 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego  <LIDOCAINE H/CHL. + 

CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM soln. 20% + HYDROXYBENZOESAN METYLU+HYDROXYBENZOESAN 

PROPYLU 2g + 0,25g + 0,06g+ 0,025g / 100g> w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o 

pojemności 11ml (13g)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie 2  

Prosimy Zamawiającego o sprostowanie oświadczenia 5a w SIWZ – załączone oświadczenie ma nr 

sprawy 55/ZP/18. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza oświadczenie z poprawionym numerem postępowania przetargowego tj. 

107zp18 – treść oświadczenia pozostaje bez mian. 

 

 

Pytanie 3  

dotyczy rozdziału MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie treści w/w rozdziału w SIWZ, bowiem w załączonej 

dokumentacji widnieje: 
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1. ” Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem jak w pkt. XVII.9 SIWZ i 

zaadresowanej na  zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 

w godz. 8.00 -15.00. 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia ……………………………………2018r. do godz. 10:00. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, Dział Zamówień Publicznych w dniu ……………………2018 

r. o godz. 11:00.” 

Odpowiedź: 

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem jak w pkt. XVII.9 SIWZ i 

zaadresowanej na  zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 

w godz. 8.00 -15.00. 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 14.10.2018r. do godz. 10:00. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, Dział Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2018 

r. o godz. 11:00.” 

Zamawiający modyfikuje (pierwotne) ww. daty. Zmodyfikowane daty w punkcie 3 niniejszego pisma. 

 

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie we wzorze umowy fragmentu o następującej treści: 

„W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich jak: utrata 

statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie sprzedaży lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu 

decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zaprzestanie produkcji, skutkujących 

uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku 

możliwości dostarczenia przez Wykonawcę lub innego dostawcę przedmiotu umowy lub towaru 

równoważnego/odpowiednika, strony mają prawo do odstąpienia od umowy za porozumieniem stron.” 

W przypadku braku zgody na powyższy zapis, jakie działania Zamawiający zamierza podjąć w razie 

wystąpienia wymienionych okoliczności? 

Z uwagi na to, iż Wykonawca, może prowadzić hurtownię tzw. producencką, a nie pełnoprofilową co 

oznacza, że nie może dostarczyć produktów innych niż te, które pozostają w jego portfolio i do których 

dostarczenia zobowiązuje się w złożonej ofercie wskazując nazwę handlową produktu, więc faktycznie 

nie ma możliwości dostarczenia odpowiednika równoważnego. 

Wykonawca zwraca również uwagę, że dystrybucja leków może następować bezpośrednio do szpitali, 

a to oznacza, że nie istnieją zapasy produktów u innych podmiotów. Stąd, nie będzie możliwe 

skorzystanie z zakupu przedmiotu umowy u innego Sprzedawcy. 

Niemożliwy może okazać się również zakup przez Zamawiającego odpowiednika leku, ponieważ na 

rynku może nie być produktów z tą samą substancją czynną w tej samej postaci, spełniających wymogi 

równoważności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 5 

§ 2 ust. 5 wzoru umowy - 24-godzinny termin dostawy  

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy leków z 24-godzinnego na 48-godzinny?  

Ze względu na skalę prowadzonej przez Wykonawcę działalności, termin 24-godzinny jako standardowy 

termin,  nie zawsze jest możliwy do realizacji, zwłaszcza jeżeli zamówienie jest składane przez szpital w 

godzinach popołudniowych dnia poprzedniego. Ponadto, tego typu wymóg dyskryminuje 

wykonawców, których hurtownia leków zlokalizowana jest poza województwem łódzkim, stąd może 

wpływać na konkurencyjność postępowania. Zapewni ją dopuszczenie 48-godzinnego terminu 

dostawy, jako maksymalnego terminu. Oczywiście, w miarę możliwości Wykonawcy dostawy będą 

realizowane w terminie najkrótszym z możliwych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 6  

§ 5 ust. 1, 2 wzoru umowy – termin przeprowadzenia procedury reklamacyjnej 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej do 5 

dni roboczych? 

Termin 24-godzinny rozpatrzenia reklamacji ilościowych oraz jakościowych jest zbyt krótki na wykonanie 

wewnętrznych czynności sprawdzających prawidłowość dostawy oraz przygotowanie wymiany towaru 

lub jego uzupełnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 7 

§ 6 ust. 1b wzoru umowy – kary umowne 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 ust. 1b wzoru umowy o treści następującej: 

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione 

wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto; 

 

na następującą: 

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione 

wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto; 

 

Zgodnie z art. 483 § 1 kodeksu cywilnego (kc) „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez 

zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. 

Powyższe oznacza, że nie można karać za zamówienie zrealizowane należycie. Natomiast z taką 

sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy zostanie nałożona kara umowna za opóźnienie lub 

niewykonanie liczona od całości wynagrodzenia umownego, podczas gdy opóźnienie lub 

niewykonanie będzie dotyczyło tylko części wolumenu. W niniejszej umowie mamy bowiem do 

czynienia z dostawami częściowymi (partiami), a nie z dostawą jednorazową. Może zdarzyć się tak, że 

opóźnienie bądź niewykonanie dotyczyć będzie tylko niewielkiej części umowy. Nie można tej sytuacji 

traktować na równi z sytuacją, w której opóźnienie bądź niewykonanie będzie dotyczyć całej umowy, a 

tak właśnie został skonstruowany § 6 ust. 1b umowy. 

Zwracamy uwagę, że na mocy art. 484 § 2 kc „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części 

wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara 

umowna jest rażąco wygórowana”. Najczęściej spory sądowe o zmiarkowanie kar umownych dotyczą 

właśnie sytuacji, gdy kara jest nieadekwatna do stopnia niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Pozostawienie więc treści § 6 ust. 1b wzoru umowy w brzmieniu dotychczasowym, może 

doprowadzić do tego, że Wykonawca, niesłusznie ukarany karą umowną od całości wynagrodzenia, 

będzie skutecznie dochodzić zmiarkowania kary umownej przed sądem.  

Powyższe potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jak stwierdził SN „O tym, czy w danym wypadku 

można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej 

wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim 

do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W 

sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem 

zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w 

rozumieniu art. 484 § 2 k.c” (Wyrok SN z dnia 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243). 

Przykładowo, jeśli niewykonanie zamówienia będzie dotyczyło 5% wartości umowy, to kara umowna 

wyniesie mimo to 5% wartości umowy. Podobnie w nowszym orzecznictwie: „Miarkowanie kary umownej 

zastrzeżonej na wypadek zwłoki w spełnieniu całości świadczenia jest co do zasady dopuszczalne także 
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ze względu na wykonanie przez dłużnika zobowiązania w znacznej części” (Wyrok SN z dnia 21 września 

2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 44). 

Istnieje również wiele wyroków Sądów Apelacyjnych i Sądów Okręgowych potwierdzających 

konieczność miarkowania kary w przypadku jej nieadekwatności do stopnia niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 8: 

do treści wzoru umowy: § 2 ust. 1 

Czy Zamawiający dopuści: składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla 

asortymentu zawartego w pakiecie nr 2?  

wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 9: 

do treści wzoru umowy: § 2 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów umowy poprzez dodanie do 

wzoru umowy w § 2 ust. 4 wyrażenia: ,, lub via e-maila” i nadanie § 2 ust. 4 nowego brzmienia: 

,,Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o istniejących brakach towaru, natychmiast 

po otrzymaniu zamówienia w formie faksu lub via e-maila.” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 10: 

do treści §2 ust. 5 wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy ,,do 48 godzin” licząc od momentu 

otrzymania zamówienia (faksem, e-mail) dla asortymentu zawartego w pakiecie Nr 2?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 11: 

do treści wzoru umowy: § 2 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy zapisów § 2 ust. 6 nakładającego na 

Wykonawcę obowiązek dołączania do każdej dostaw cząstkowej   dwóch dodatkowych kopii  do 

oryginału faktury VAT ?  

Uzasadnienie: 

System księgowy Wykonawcy w swoim standardzie drukuje tylko 2 egzemplarze faktury: oryginał (dla 

Kupującego/Zamawiającego i kopię (dla Sprzedawcy/Wykonawcy). 

Zamawiający mając oryginał faktury może wykonać sam dowolną ilość potrzebnych kopii bez 

konieczności angażowania w ten proces Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 12: 

do treści wzoru umowy: § 2 ust.7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisów § 2 ust. 7 nakładającego na 

Wykonawcę obowiązek umieszczania na fakturach numeru umowy przetargowej i numeru zamówienia 

(zamówień)? 

Uzasadnienie: 
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Wymóg umieszczania na fakturach dodatkowych informacji takich jak: numer umowy przetargowej, 

numer zamówienia/zamówień nie jest dostępny w ramach standardowych programów fakturujących. 

System księgowy Wykonawcy nie pozwala na umieszczanie na fakturach dowolnych treści. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 13: 

do treści wzoru umowy: §5 ust.1 i 2  

 Czy Zamawiający mając na uwadze, że zgłoszona reklamacja (ilościowa i jakościowa) wymaga 

rozpatrzenia wyrazi zgodę na wydłużenie terminów rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych? i 

przychyli się do modyfikacji zapisu § 5 ust. 1 przyszłej umowy poprzez nadanie mu nowego brzmienia: § 

5: 

1. ,,W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej ilości w dostarczonym towarze (niezgodnej ze złożonym 

zamówieniem), Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych, od złożenia reklamacji przez Zamawiającego, dośle 

brakującą ilość towaru bądź odbierze nadmiar towaru” 

2. ,,W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym Wykonawcę, który od momentu złożenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni 

wadliwy towar na wolny od wad bez zbędnej zwłoki. Za towar wadliwy uważa się, również między 

innymi, towar niezgodny asortymentowo ze złożonym zamówieniem, który będzie wymieniony na towar 

zgodny asortymentowo nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 14: 

do treści wzoru umowy: § 6 ust.1:a, b, c, d, e 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę ? 

 i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów wzoru umowy poprzez nadanie § 6 nowego 

brzmienia: 

,, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących  tytułów i w 

wysokościach: 

a/  jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania dostaw lub przerwie wykonywanie dostaw towaru, 

zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 

5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto – chyba że nie ponosi winy; 

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione 

wezwanie, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto; 

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie 

partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba że nie ponosi winy; 

d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci 

mu karę umowną w wysokości 1% wartości towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia – chyba, że nie ponosi winy; 

e/  za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 Wykonawca 

      na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowna w wysokości 5%  

      wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

      – chyba, że nie ponosi winy.” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 15: 

do treści wzoru umowy: § 9 ust.1 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji do zapisów umowy poprzez dodanie do 

wzoru umowy w § 9 ust. 1 wyrażenia: ,, i Wykonawca” i tym samym nadanie § 9 ust. 1 nowego 

brzmienia: ,, Zamawiający i Wykonawca (strony niniejszej umowy) mają prawo do wypowiedzenia 

umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 16: 

do treści wzoru umowy:  § 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 9 umowy dodatkowego zapisu ust. 4 o treści: ,,Przed 

rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający pisemnie 

wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 17: 

do  treści  wzoru umowy: §4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ust. 6 w brzmieniu : 

,,Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień/dostaw w przypadku zwłoki w 

płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności 

wskazanego na fakturze” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 18: 

do treści wzoru umowy: § 12 ust. 1 

Czy Zamawiający zechce wykreślić ze wzoru umowy zapis §12 ust.1 nakładający na Wykonawcę 

obowiązek złożenia oświadczenia, iż znany mu jest stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu 

dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c ? 

 

Jeżeli Zamawiający nie przychyli się do naszej prośby i mając na uwadze fakt, że Zamawiający oczekuje 

od Wykonawcy podpisania stosownego oświadczenia o znajomości sytuacji finansowej (stanu 

majątkowego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy k.c) zwracamy się do Zamawiającego z 

uprzejmą prośbą o udzielenie szczegółowej i wyczerpującej informacji na w/w temat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.07.2018 roku 

1. Aktywa trwałe     168 889 190,00 zł   

2. Aktywa obrotowe      71 564 077,54 zł 

3. Suma pasywów     240 453 267,54 zł 

4. Zobowiązania i rezerwy    283 211 556,33 zł 

a) zobowiązania krótkoterminowe       93 613 687,50 zł 

- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług    52 165 786,07 zł 

   w tym:  

• objęte spłatami ratalnymi         0,00 zł 

• wymagalne         6 540 397,24 zł 

Zamawiający informuje, iż bilans jest do wglądu w siedzibie Szpitala. 
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Pytanie  19: 

do formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy: 

Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy 

znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie 

umowy do podpisu na adres Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

 

 

Pytanie 20 

Czy w pakiecie Nr 13 poz. 22 i 23(BUDESONIDUM 0,25 i 0,5mg/2ml zawiesina do nebulizacji, 20 amp. 2ml) 

Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić 

już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 21 

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 13 poz. 22 i 23(BUDESONIDUM 0,25 i 0,5mg/2ml zawiesina do nebulizacji, 

20 amp. 2ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, 

zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 13 poz. 22 i 23(BUDESONIDUM 0,25 i 0,5mg/2ml zawiesina do nebulizacji, 

20 amp. 2ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 23 

Czy w pakiecie Nr 13 poz. 22 i 23(BUDESONIDUM 0,25 i 0,5mg/2ml zawiesina do nebulizacji, 20 amp. 2ml) 

Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci 

budezonidu zmikronizowanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 13 poz. 22 i 23(BUDESONIDUM 0,25 i 0,5mg/2ml zawiesina do nebulizacji, 

20 amp. 2ml) 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: 

Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 13 leki o tej samej nazwie międzynarodowej pochodziły od 

jednego producenta. 

 

 

Pytanie 25 

Dotyczy pakietu nr 57 

Przedmiotem zamówienia w zakresie pakietu nr 57 jest dostawa produktu leczniczego interferonum alfa 

2-a (Roferon-A), dawka 6 mln. Zgodnie z działem IV pkt. 1 SIWZ, „Wymagany termin wykonania 
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zamówienia: przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę sukcesywnie przez okres: 24 

miesiące od daty obowiązywania umowy.”  

Z uwagi na decyzję biznesową podjętą przez producenta produktu leczniczego Roferon-A 

(zawierającego substancję czynną interferon alfa 2-a) – spółkę F. Hoffmann-La Roche, produkcja  

ww. leku zostaje ograniczona i produkt leczniczy Roferon-A przestanie być dostępny na polskim rynku z 

końcem kwietnia 2019 roku. 

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty 

do pakietu nr 57  z zastrzeżeniem, iż produkt leczniczy określony w tym pakiecie (interferon alfa 2-a) 

będzie dostępny jedynie do końca kwietnia 2019 roku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zakresie pakietu nr 57 zawrze umowę na okres 6 m-cy. W zakresie pakietu nr 57 zostaje 

zmodyfikowany załącznik nr 2a. 

 

 

Pytanie 26 

Dotyczy pakietu nr 34 

Czy Zamawiający dopuści również wycenę produktu w postaci wstrzykiwacza PEN tj.  Avonex 

30mcg(6mln j.m)0,5ml 4wstrz.PEN!? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wycenę produktu w postaci PENa. 

 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pak 12 poz. 2 Levosimendanum  celem zaoferowania 

korzystnej oferty cenowej? 

Odpowiedź: 

W zakresie pakietu nr 12 zostaje zmodyfikowany załącznik nr 2a. 

 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający dopuści w pak 29 wycenę leku z terminem przydatności X.2019r? Jest to ostatnia 

dostępna i wyprodukowana na rynek Polski  partia tego leku.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 29 

Czy Zamawiający dopuści w pak 35 wycenę leku na jednorazowe pozwolenie MZ pakowany * 6 amp w 

przeliczeniu ilości na 2667 op. ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie pakietu 35. Zmodyfikowany załącznik nr 2a w załączeniu 

do niniejszego pisma. 

 

 

Pytanie 30 

do zał. nr 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.4 projektu umowy poprzez zapis: 

"Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o brakach towaru w ciągu 4 godzin po 

otrzymaniu zamówienia"?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 31 

do zał. nr 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.7 projektu umowy poprzez odstąpienie 

od warunku umieszczania na fakturze numeru umowy a zwłaszcza numeru zamówienia?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 32 

do zał. nr 6: 

Do treści §5 ust.2 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamacyjną 

jakościową w terminie 48 godzin od momentu złożenia reklamacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 33 

do zał. nr 6: 

Do treści §5 ust.5 projektu 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 Kupującemu."  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 34 

do zał. nr 6: 

Do treści §5 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części 

dotyczącej kary umownej pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia 

różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do 

zrealizowania zamówienia zastępczego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 35 

do zał. nr 6: 

Do treści §6 ust.1 pkt a) projektu 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 Kupującemu." 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 36 

do zał. nr 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt b) poprzez zapis o 

ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części 

przedmiotu umowy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 37 

do zał. nr 6: 

Do §6 ust.1 pkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o 
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karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 38 

do zał. nr 6: 

Do §6 ust.1 pkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu 

o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia 

podlegającego reklamacji?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 39 

do zał. nr 6: 

Do §6 ust.1 pkt e) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów wyszczególnionych w §3 pkt 1 i 2 projektu 

umowy poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy 

brutto?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 40 

do zał. nr 6: 

Prosimy o usunięcie zapisu §7 ust.3 pkt a) oraz §7 ust.4 pkt a) projektu umowy, gdyż jest on niezgodny z 

zapisami Artykułu 142 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 41 

do zał. nr 6: 

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 

Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie 

tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (do §8 ust.1 pkt b) 

projektu umowy)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 42 

do zał. nr 6: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust.11 projektu umowy, poprzez skrócenie okresu o jaki 

umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §8 ust.11 projektu umowy część zdania w brzmieniu: 

„łączny czas obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata - w przypadku niewyczerpania 

całości asortymentu ”, zastąpić brzemieniem: „nie dłużej jednak niż na okres 2 lat od dnia jej 

podpisania”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 43 

do zał. nr 6: 

Do treści §9 ust.2 myślnik pierwszy projektu 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 Kupującemu." 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 44 

do zał. nr 6: 

Wnioskujemy o zmianę treści §11 ust.2 i nadanie jej następującego brzmienia: "Zamawiający nie będzie 

przeprowadzał wskazanego audytu u Wykonawcy, jeśli Wykonawca posiada aktualny i ważny 

certyfikat ISO nadany przez właściwy organ certyfikujący w Polsce. Wykonawca, posiadający certyfikat 

załączy kopię tego dokumentu do niniejszej Umowy". 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 45 

do zał. nr 6: 

Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako 

podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §12 ust.1, wnosimy o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów 

pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu 

finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o 

wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów 

szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.07.2018 roku 

5. Aktywa trwałe     168 889 190,00 zł   

6. Aktywa obrotowe      71 564 077,54 zł 

7. Suma pasywów     240 453 267,54 zł 

8. Zobowiązania i rezerwy    283 211 556,33 zł 

a) zobowiązania krótkoterminowe       93 613 687,50 zł 

- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług    52 165 786,07 zł 

   w tym:  

• objęte spłatami ratalnymi         0,00 zł 

• wymagalne         6 540 397,24 zł 

Zamawiający informuje, iż bilans jest do wglądu w siedzibie Szpitala. 

 

 

Pytanie 46 

do zał. nr 6: 

Prosimy o wykreślenie zapisu §12 ust.3 zdanie drugie projektu umowy jako niezgodnego z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 47 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.4 projektu umowy poprzez zapis: 

"Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o brakach towaru w ciągu 4 godzin po 

otrzymaniu zamówienia"?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 48 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.9 projektu umowy poprzez odstąpienie 

od warunku umieszczania na fakturze numeru umowy a zwłaszcza numeru zamówienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 49 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Do treści §5 ust.4 projektu 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 Kupującemu."  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 50 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Do treści §5 ust.4 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części 

dotyczącej kary umownej pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia 

różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz kosztów niezbędnych do 

zrealizowania zamówienia zastępczego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 51 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Do treści §6 ust.1 pkt a) projektu 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 Kupującemu." 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 52 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 pkt b) poprzez zapis o 

ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części 

przedmiotu umowy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 53 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Do §6 ust.1 pkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o 

karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 54 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Do §6 ust.1 pkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu 

o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia 

podlegającego reklamacji?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 55 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Do §6 ust.1 pkt e) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar 

umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów wyszczególnionych w §3 pkt 1 i 2 projektu 

umowy poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy 

brutto?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 56 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Prosimy o usunięcie zapisu §7 ust.3 pkt a) oraz §7 ust.4 pkt a) projektu umowy, gdyż jest on niezgodny z 

zapisami Artykułu 142 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 57 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust.10 projektu umowy, poprzez skrócenie okresu o jaki 

umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §8 ust.10 projektu umowy część zdania w brzmieniu: 

„łączny czas obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata - w przypadku niewyczerpania 

całości asortymentu ”, zastąpić brzemieniem: „nie dłużej jednak niż na okres 2 lat od dnia jej 

podpisania”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie 58 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Do treści §9 ust.2 myślnik pierwszy projektu 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 Kupującemu." 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 59 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Wnioskujemy o zmianę treści §11 ust.2 i nadanie jej następującego brzmienia: "Zamawiający nie będzie 

przeprowadzał wskazanego audytu u Wykonawcy, jeśli Wykonawca posiada aktualny i ważny 

certyfikat ISO nadany przez właściwy organ certyfikujący w Polsce. Wykonawca, posiadający certyfikat 

załączy kopię tego dokumentu do niniejszej Umowy". 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 60 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako 

podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §12 ust.1, wnosimy o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów 

pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu 

finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o 

wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów 

szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.07.2018 roku 

9. Aktywa trwałe     168 889 190,00 zł   

10. Aktywa obrotowe      71 564 077,54 zł 

11. Suma pasywów     240 453 267,54 zł 

12. Zobowiązania i rezerwy    283 211 556,33 zł 

a) zobowiązania krótkoterminowe       93 613 687,50 zł 

- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług    52 165 786,07 zł 

   w tym:  

• objęte spłatami ratalnymi         0,00 zł 

• wymagalne         6 540 397,24 zł 

Zamawiający informuje, iż bilans jest do wglądu w siedzibie Szpitala. 

 

 

Pytanie 61 

do załącznika nr 8 (wyroby medyczne): 

Prosimy o wykreślenie zapisu §12 ust.3 zdanie drugie projektu umowy jako niezgodnego z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 62 

Pakiet 25, poz. nr 1,2 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w Pakiecie 25 w pozycji nr 1,2 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu 

worek Viaflo o pojemności odpowiednio 100ml i  250ml ponieważ: 

• Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie 

co Mannitol 20% 
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• Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od 

roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania 

w temperaturze pokojowej 

• Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, 

pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, 

zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu 

• Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji  

• Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania 

• Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas 

kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu. 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli 

Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 63 

Pakiet 26 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w Pakiecie 26 Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum -roztwór do infuzji (8,6mg 

+ 0,3mg +0,33mg) / ml - op. 500ml z dwoma niezależnymi portami ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zakresie pakietu 26 dokonał modyfikacji w dniu 11.10.2018r. 

 

 

Pytanie 64 

Pakiet 55 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie w  Pakiecie 55  płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym 

zawierający jony Na, Cl, K, Mg ale pozbawiony jonów wapnia (Ca) w opakowaniu typu worek z dwoma 

portami ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 65 

Czy Zamawiający w Pakiecie 24 dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml w odpornej na 

uszkodzenia mechaniczne butelce aluminiowej, wyposażony w adaptery  wielokrotnego użytku- 

adapter  nakręcany na butelkę, stanowiący szczelny, bezpieczny system napełniania parowników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 66 

Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisów SIWZ w Pakiecie 24 poprzez usunięcie z opisu 

przedmiotu zamówienia następującego fragmentu: [„…zawartość wody powyżej 0,03%.”], tym samym 

dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml z zawartością wody poniżej 0,03%?? 

Zwracamy uwagę, że zawartość wody w produkcie leczniczym Sevoflurane nie ma  wpływu na 

właściwości produktu. Podkreślić należy, iż Sevoflurane Baxter w aluminiowych pojemnikach pokrytych 

od wewnątrz żywicą epoksyfenolową pozbawionych miejsc reaktywnych dla kwasów Lewisa, nie 

wymaga dodatku wody, zapewnia stabilne, niereaktywne środowisko dla sewofluranu i chroni przed 

potencjalnym rozpadem produktu (źródło: Baker MT. Sevoflurane: are there differences in products? 

Anesth Analg 2007;104:1447–51). Analiza porównawcza próbek sewofluranu pochodzących od Baxter i 

Abbott pokazała, że produkty są terapeutycznie równoważne (źródło: Baker MT. Sevoflurane: are there 

differences in products? Anesth Analg 2007;104:1447–51).  
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Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić co następuje: poprzez dotychczasowy opis przedmiotu 

zamówienia w SIWZ  wskazujecie Państwo- jako Zamawiający  wyłącznie na jednego, konkretnego 

producenta produktu leczniczego – na Abbvie Polska sp z o.o.  co stanowi  bezzasadne i sprzeczne z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych [jt.Dz.U. 2017r. poz. 1579 ze zm.] (ustawa 

PZP) uprzywilejowanie Abbvie Polska sp. z o.o., a  tym samym nieuzasadnione wyeliminowanie innych 

wykonawców (producentów). Takie działanie nosi znamiona naruszenia  zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wszystkich wykonawców - tj.przepisów art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Dlatego też 

Baxter Polska- jako potencjalny oferent wnosi jak powyżej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie 67  

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 24 wymaga użyczenia/dzierżawy parownikow ?  W przypadku odpowiedzi 

pozytywnej prosimy o podanie wymaganej ilości parowników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 68 

Pakiet nr 32.: 

Czy Zamamiajacy w Pakiecie nr 32 poz. 1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „Aminokwasy 

do żywienia pozajelitowego bez węglowodanów i elektrolitów dla dorosłych z niewydolnośćią nerek 

roztwór do infuzji Produkt złożony” w obj. 500ml z odpowiednim przeliczeniem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

Pytanie 69 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 70 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. b) c), d), e):    

1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących  tytułów i w 

wysokościach: 

 

   b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione 

wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto; 

 

   c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w 

terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej  niż 10% wartości brutto 

niedostarczonej w terminie partii towaru – chyba że nie ponosi winy; 

 

   d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego 

zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot 

mailto:szpital@kopernik.lodz.pl


 
 

 

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź 

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00 

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl 

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957 

                                                                           

17 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej  niż 10% wartości brutto towaru 

stanowiącego przedmiot reklamacji – chyba, że nie ponosi winy; 

 

   e/ za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Wykonawca na pisemne 

wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej 

części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy – chyba, że nie ponosi winy.   

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 71 

W związku z zapisem § 12 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat stanu 

majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada.  

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2016 r. oraz oświadczenie jeśli  

stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok. 

Odpowiedź: 

Sytuacja majątkowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi wg danych na dzień 31.07.2018 roku 

13. Aktywa trwałe     168 889 190,00 zł   

14. Aktywa obrotowe      71 564 077,54 zł 

15. Suma pasywów     240 453 267,54 zł 

16. Zobowiązania i rezerwy    283 211 556,33 zł 

a) zobowiązania krótkoterminowe       93 613 687,50 zł 

- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług    52 165 786,07 zł 

   w tym:  

• objęte spłatami ratalnymi         0,00 zł 

• wymagalne         6 540 397,24 zł 

Zamawiający informuje, iż bilans jest do wglądu w siedzibie Szpitala. 

 

 

 

Pytanie 72 

Czy Zamawiający, w pakiecie 53 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Kalium Chloratum WZF 

15% 20 ml x 10 fiolek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę w przeliczeniu na jedną jednostkę inj. 

 

 

Pytanie 73 

Czy Zamawiający, w pakiecie 12 pozycja 3, 4 i 5 wymaga, aby wyceniony Ceftazydym pochodził od 

tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość 

łączenia dawek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 74 

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 12 pozycja 3, 4 i 5, aby Ceftazydym zachowywał po 

rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 75 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 5 produktu leczniczego w 

opakowaniu butelka? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Pytanie  76 

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 21, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, 

preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 

godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia 

produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne 

przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 77 

Czy Zamawiający w pakiecie 26 miał na myśli produkt o składzie 8,6 mg + 0,3 mg + 0,33mg/ml? 

Wymagany produkt nie występuje na rynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji w dniu 11.10.2018r. 

 

 

Pytanie 78 

Czy Zamawiający w pakiecie 53 wymaga aby Wykonawcy zaoferowali ampułki Kalium Chloratum 15% 

w opakowaniach typu ampułek bezigłowych z końcówką luer lock. Takie rozwiązanie zapobiega 

przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 79 

Czy Zamawiający w pakiecie 26,30,47 wymaga zaoferowania produktów w opakowaniu stojącym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 80 

Dotyczy § 6 ustęp 1 punkt b umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do 

ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania 

zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 81 

Dotyczy pakietu nr 12 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 2 do oddzielnego pakietu? 

Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym zaoferowanie 

korzystniejszej ceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 82 

Dotyczy pakietu nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w poz. nr 2 do oddzielnego pakietu? 

Wymagany w poz.2 produkt nie jest dostępny na rynku.   
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pytanie 83 

Dotyczy pakietu nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 1produktu leczniczego Spectrila 10 000j 

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, op. 1 fiol a’20ml? 

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i ujęty w załączniku 1t do Zarządzenia nr 92/2018/DGL 

Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 4 września 2018r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę przy przeliczeniu proporcjonalnym na fiolkę. 

 

 

2. Komisja przetargowa zaproponowała dokonać zmiany w SIWZ: 

 

➢ Rozdz.III pkt. 3: 

    „Przedmiot zamówienia został podzielony na 63 pakietów. Oferta może obejmować całość 

zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona 

na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.” 

 

 

➢ Rozdz. IV pkt.1: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez 

Wykonawcę sukcesywnie przez okres: 

- 24 miesiące (w zakresie pakietu 1-10,  33-37, 41-42, 56,58-61) od daty obowiązywania umowy 

- 36 miesięcy (w zakresie pakietu 11-32, 38-40, 43-55,62-63) od daty obowiązywania umowy 

- 6 miesięcy (w zakresie pakietu nr 57) od daty obowiązywania umowy 

 

 

➢ Rozdz. XV: 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  2 072 570,88 zł 

przed upływem terminu składania ofert.  

Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco: 

  

Pakiet WARTOŚĆ WADIUM 

1                                105 900,00 zł  

2                                123 000,00 zł  

3                                114 000,00 zł  

4                                    5 496,60 zł  

5                                  88 416,00 zł  

6                                    1 598,00 zł  

7                                106 867,20 zł  

8                                  37 500,00 zł  

9                                         96,00 zł  

10                                  11 478,00 zł  

11                                    2 772,00 zł  

12                                    1 748,70 zł  

13                                  28 533,50 zł  

14                                    451,20 zł  

15                                    1 735,20 zł  
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16                                    1 328,00 zł  

17                                       693,00 zł  

18                                       840,00 zł  

19                                    1 799,20 zł  

20                                    2 151,00 zł  

21                                    7 000,00 zł  

22                                  16 380,00 zł  

23                                    1 880,00 zł  

24                                  37 500,00 zł  

25                                       405,06 zł  

26                                       806,00 zł  

27                                       315,00 zł  

28                                       109,44 zł  

29                                    1 408,00 zł  

30                                    7 310,00 zł  

31                                       158,40 zł  

32                                       292,60 zł  

33                                311 111,80 zł  

34                                  46 312,00 zł  

35                                       640,00 zł  

36                                262 716,06 zł  

37                                    4 240,00 zł  

38                                         99,00 zł  

39                                    1 014,00 zł  

40                                       975,00 zł  

41                                       239,01 zł  

42                                       642,86 zł  

43                                135 950,00 zł  

44                                298 169,60 zł  

45                                       787,50 zł  

46                                    5 040,00 zł  

47                                    6 440,00 zł  

48                                  10 867,60 zł  

49                                    1 956,00 zł  

50                                    3 600,00 zł  

51                                    1 278,00 zł  

52                                    1 743,60 zł  

53                                    6 348,00 zł  

54                                       605,50 zł  

55                                    8 176,00 zł  

56                                172 800,00 zł  

57                                       191,40 zł  

58                                    8 289,12 zł  

59                                  35 413,70 zł  

60                                  31 301,70 zł  

61                                    3 333,33 zł  

62 594,00 zł 

63 1728,00 zł 
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W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 

określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę 

wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium 

będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że 

wadium nie zostało wniesione. 

 

2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 

r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: 

  PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960 

 do dnia składania ofert z zaznaczeniem: 

„Wadium w postępowaniu na dostawy produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych, 

roztworów leczniczych oraz surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla WWCOiT im. M. 

Kopernika w Łodzi. Nr sprawy 107/ZP/18”.                                                                                              

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XV. 3 niniejszej SIWZ, przed 

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny 

termin składania ofert). 

5. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty 

przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 3.2)-5). wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: 

kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale 

złączyć z ofertą, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób aby była 

możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania oferty. 

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

a) być wystawione na Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź), 

b) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a 

i 5 ustawy PZP. 

c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym 

dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 

8. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt. 7b. 

9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie 

zamawiający dokona zwrotu wadium. Jeżeli wykonawca złoży ofertę w kilku częściach, a jako 

dowód wniesienia wadium zostanie złożona jedna gwarancja (lub poręczenie) obejmująca kilka 

części, to Zamawiający zwróci wadium dopiero wówczas, gdy przesłanki do jego zwrotu zostaną 

spełnione we wszystkich tych częściach. 
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II. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

▪ Termin składania ofert określony w rozdziale XVIII do dnia  06.11.2018r. do godziny 10:00, 

▪ Termin otwarcia określony w rozdziale XVIII do dnia  06.11.2018r. do godziny 11:00, 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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