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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 Immunoglobulinę ludzką normalną z 3 niezależnymi procesami 

eliminacji wirusów (frakcjonowanie schłodzonym etanolem, metoda solvent/detergent (S/D), inkubacja w pH4 

i w 37°C) zapewniającymi najwyższe standardy eliminacji patogenów z preparatu - roztwór 50 mg/ml 

zawierający IgG  ≥ 95%, IgA  ≤2 ,5 mg/ml nie zawierający sacharozy, który można stosować w chorobie 

Kawasaki,  pakowany po 5g i 2,5 g? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie nr 8 poz. 1 immunoglobuliny, posiadały zawartość frakcji IgA 

poniżej 0,05 mg/ml, powodując tym samym lepszą tolerancję i mniej skutków ubocznych u pacjentów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby w pakiecie nr 8 poz. 1 immunoglobuliny, posiadały zawartość 

frakcji IgA poniżej 0,05 mg/ml. 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie nr 8 poz. 1 immunoglobulina ludzka zawierała obojętny 

stabilizator bez zawartości alkoholu np. maltozę? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga aby w pakiecie nr 8 poz. 1 immunoglobulina ludzka zawierała 

obojętny stabilizator bez zawartości alkoholu np. maltozę. 

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparaty immunoglobulin w Pakiecie nr 

8 poz. 1 posiadały certyfikat jakości plazmy QSEAL – Quality Standard of Excellence, Assurance and 

Leadership,? tj.: międzynarodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy, wydawany przez PPTA 

(Plasma Protein Therapeustics Association) potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo 

produktu, a także stwierdzający, iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości 

procedury. Certyfikat ten posiada większość producentów leków krwiopochodnych na świecie. 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga aby preparaty immunoglobulin w Pakiecie nr 8 poz. 1 posiadały 

certyfikat jakości plazmy QSEAL – Quality Standard of Excellence, Assurance and Leadershi. 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 8 poz. 1, aby immunoglobulina miała postać gotowego 

roztworu do infuzji wraz z zestawem do infuzji w opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 8 poz. 1, immunoglobulina miała postać gotowego 

roztworu do infuzji, ale nie wymaga, aby były wraz z zestawem do infuzji w opakowaniu jednostkowym. 
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Pytanie 6  

Czy Zamawiający pakiecie nr 8 poz. 1 mógłby wskazać jaką jednostkę miary należy wycenić, gdyż 

obecny zapis „500” niczego nie wyjaśnia, czy należy podać cenę jednostkową netto za 1 gram, czy 

może też za opakowanie 2,5g lub 5g?  
Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby podać cenę jednostkową za 1 gram. 

Pytanie 7  

§1 ust.1  Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez  dodanie po 

słowach „po cenach”   zdania „z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, w tym  §12 ust.1 

pkt.6)  poniżej” ? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §1 ust.1  projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

Pytanie 8 

§1 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez   dodanie na 

zakończenie zdania w brzmieniu „ Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że łącznie ograniczenie 

zamówienia leków nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą 

umową”? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §1 ust.2  projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

Pytanie 9  

§1 ust.3  Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez  dodanie po 

słowach „zastrzega sobie”   zdania „z uwzględnieniem jednak zachowania limitu wskazanego  ust.2  

powyżej” ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §1 ust.3  projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

Pytanie 10  

§2 ust.4  Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez  dodanie po 

słowach „pisemnego potwierdzenia”   sformułowania  „na fakturze” ? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym §2 ust.4 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ 

otrzymuje brzmienie: 

Wydawanie Zamawiającemu poszczególnych partii przedmiotu umowy następować będzie w 

siedzibie Zamawiającego na podstawie pisemnego potwierdzenia, Wydawanie Zamawiającemu 

poszczególnych partii przedmiotu umowy następować będzie w siedzibie Zamawiającego na 

podstawie pisemnego potwierdzenia na fakturze, po dokonaniu odbioru ilościowego przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
 

Pytanie 11  

§3 ust.1 Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez:  dodanie  po 

sformułowaniu „przedmiotu  umowy” zdania „ ustalona na dzień jej zawarcia” , (b) zastąpienia 

sformułowania „nie przekroczy” sformułowaniem „wynosi”? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §3 ust.1  projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

Pytanie 12  

§ 5 ust.2  Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów poprzez: (a) obniżenie 

stawek kar umownych do 5% (w miejsce proponowanych 10%), (b) zastąpienia sformułowania  

„wartości brutto określonej w §3 ust.1”  sformułowaniem  „wartości niezrealizowanej części 

umowy”, (c) dodania po słowach „w przypadku”  sformułowania            „ bezzasadnego”? 

           UWAGA  – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna 

restrykcyjność! Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak 

chodzi o wskazanie procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania.  Przepis 
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art.484 §2 kc. daje  wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy 

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane). 

Odpowiedz: Zamawiający  wyraża zgodę na propozycję modyfikacji zapisu w § 5 ust.2 projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ)   zastąpienia sformułowania  „wartości brutto określonej w §3 ust.1”  

sformułowaniem  „wartości niezrealizowanej części umowy”, w związku z czym §5 ust.2 projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 

części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z 

winy Wykonawcy, jak też w przypadku rozwiązania umowy w trybie §10 ust. 2”. 
Natomiast na pozostałe propozycje modyfikacji zapisów§ 5 ust.2 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 13 

§6  Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego zapisu  poprzez dodanie zdań 

następującej treści: „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach 

przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda 

taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?  
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §6  projektu umowy (załącznik nr 

2 do SIWZ). 

Pytanie 14 

§8 ust.3 Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie  po 

sformułowaniu „Wykonawca” zdania „ w przypadku uznania zasadności reklamacji” ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §8 ust.3  projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

Pytanie 15 

§10 ust.2 Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie  po 

sformułowaniu „w przypadku” , sformułowania  „trzykrotnego” ? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie  po 

sformułowaniu w przypadku , sformułowania  dwukrotnego, w związku z czym §10 ust.2 projektu 

umowy (załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku 

dwukrotnego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności nie zrealizowania zamówionej dostawy towaru, o którym mowa w §1 lub dostarczenia 

towaru złej jakości”. 

Pytanie 16 

§10 ust.4 Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie  po 

sformułowaniu „rozwiązania umowy”  zdania „na zasadzi wskazanej w ust.3 powyżej” ? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §10 ust.4  projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 

Pytanie 17 

§12 ust.1 pkt.5)  Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?     
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  §12 ust.1pkt.5  projektu umowy (załącznik nr 2 

do SIWZ). 

Pytanie 18 

§12 ust.1 pkt.6) Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez (a) 

dodanie  po sformułowaniu „odpowiedniego Ministra”  zdania „oraz ustawowej zmiany stawek VAT” 

, (b) dodania na zakończenie zdania „bez obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy”? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisów w §12 ust.1 pkt. 6  projektu umowy 

(załącznik nr 2 do SIWZ). 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

Pytanie 19 

§12 ust.3  Umowy -  czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?     
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  §12 ust.3  projektu umowy (załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


