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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                                  Data: 
EP/220/82/2017/1                                                                  22.11.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/82/2017 pn.: Dostawa produktów do żywienia 
pozajelitowego, preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego wraz z dzierżawą pomp do żywienia 

dojelitowego dla SPWSZ w Szczecinie  

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Pytania Wykonawców:   

 
 

ZESTAW 1  
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 9 poz. 17 

Czy Zamawiający w pakiecie zadaniu 9 pozycji 17 dopuści pompę do żywienia dojelitowego o następujących 
parametrach: 

 

Masa pompy 635g (z baterią) 

Zakres prędkości przepływu od 1 do 400 ml/h 

Zakres ustawionej dawki od 1 do 9 999 ml 

Dokładność prędkości przepływu +/- 5% 

Alarm wizualny i dźwiękowy 

Możliwość pracy na baterii 20 godzin przy przepływie 125ml/h i poziomie naładowania 100% 

Uchwyt umożliwiający mocowanie pompy na rury lub szyny DIN 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 9 poz. 13-17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 9 pozycji od 13 do 17 do osobnego zadania?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

ZESTAW 2 
 

Pytanie nr 1, dotyczy Projektu umowy 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, 
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 nieważności zapisów z §1 ust.10 umowy. 

Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić 
minimalnego zakresu zamówienia.  
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Pytanie nr 2, dotyczy Projektu umowy, §3 ust. 1 
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% dziennie liczonej od wartości 

niedostarczonego w terminie zamówienia?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 3, dotyczy Projektu umowy, §3 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej kary umownej stanowiącej 
równowartość różnicy cen towaru powiększonej o 20%, ale nie niższej niż 100 zł, pozostawiając jednocześnie 

treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia 

oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 4, dotyczy Projektu umowy, §3 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie 

reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości 
niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 5, dotyczy Projektu umowy, §3 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §3 ust.4 poprzez zapis o ewentualnej karze 

za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 6, dotyczy Projektu umowy dla zadania nr 9, §4 ust. 1 
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% dziennie liczonej od wartości 

niedostarczonego w terminie zamówienia?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 7, dotyczy Projektu umowy dla zadania nr 9, §4 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w części dotyczącej kary umownej stanowiącej 

równowartość różnicy cen towaru powiększonej o 20%, ale nie niższej niż 200 zł, pozostawiając jednocześnie 
treść zobowiązującą Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia 

oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 8, dotyczy Projektu umowy dla zadania nr 9, §4 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych za opóźnienie w wymianie 

reklamowanego towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości 
niedostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 9, dotyczy Projektu umowy dla zadania nr 9, §4 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze 
za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
  

ZESTAW 3 
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 6 pozycja 1 koncentratu 9 pierwiastków śladowych 
10 ml w opakowaniu 20 ampułek? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 



3 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Projektu umowy, §3 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawach  i ustanowi karę 

na poziomie 10% wartości zamówienia za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Ustalona przez Zamawiającego kara na 

poziomie 100,00 zł za każdy dzień/godzinę zwłoki w dostawie jest wyraźnie zawyżona. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 3, dotyczy Projektu umowy, §3 ust. 4 

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 nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 4, dotyczy Projektu umowy 
Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o dodanie w 

zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru,  Zamawiający udostępni 

kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece (rejestr temperatur), od dnia dostawy do dnia 
zwrotu towaru. 

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE  2013/C 68/01) 
Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów 

przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych 
okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i 

postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków 
prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) 

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący 
zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i 

bezpieczeństwo przechowywania. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, że w przypadku zwrotu leku udostępni, na prośbę Wykonawcy, kopię rejestru 

temperatur przechowywania leków. 
 

   
ZASTĘPCA DYREKTORA 
   ds. Ekonomicznych 

       Małgorzata Szelągiewicz 

  


