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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-24/14 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa antybiotyków i płynów infuzyjnych" 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 58 (Meropenem inj. 500mg x 10 amp.iv) wymaga, aby trwałość 

roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? 

Odpowiedz: Tak 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 50, 75,76,81,82 do oddzielnego 

pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców? 

Odpowiedz: Nie 

 

Pytanie 3 

Czy w przypadku decyzji pozytywnej odnośnie wydzielenia Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

(obecnie znajdujących się) w pozycji nr: 

- 50 – leku Fluconazol inj. 2mg/1 – 100 ml w postaci butelki? 

Odpowiedz: Tak 

- 75 -  leku Spiramycinum 1 500 000 jm  - w opakowaniu konfekcjonowanym po 16 tabl., wraz z przeliczeniem 

ilości opakowań? Czy w przypadku uzyskania ilości opakowań nie będących liczbą całkowitą, Zamawiający 

wymaga zaokrąglenia dpo pełnych opakowań w górę czy do dwóch miejsc po przecinku? 

Odpowiedz: W górę. 

- 82 – leku Teicoplanin 400 mg w opakowaniu identycznym jak w pozycji nr 81? 

Odpowiedz: Tak 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający rozważa zmianę wysokości kar umownych określonych w par 5.1 z wartości 5% do wartości 

max. 0,5%? (obecna kara umowna jest rażąco wygórowana). 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej z 5% na 4%.  

Pytanie 5 

Czy Zamawiający rozważa zmianę wysokości kar umownych określonych w par 5.2  z wartości 10% do 

wartości max. 5%? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 8%.  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający rozważa zmianę wysokości kar umownych określonych w par 5.3  z wartości 10% do 

wartości max. 5%? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 8%.  

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający rozważa wykreślenie zapisu par. 12.3 z umowy? Podwyższenie ceny brutto w przypadku 

zmiany podatku VAT jest dopuszczalnym  przez prawo zakresem zmiany umowy. Proponowany zapis oznacza 

konieczność zmniejszenia ceny przez Dostawcę w trakcie obowiązywania umowy wskutek okoliczności 

niezależnych od niego, niezwiązanych z jakością towaru. 

mailto:wssdzkrakow@wp.pl


 

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 

Odpowiedz: Zamawiający uwzględniając argumentację Wykonawcy wyraża zgodę na wykreślenie z par. 

13 ust. 3 sformułowania: „także w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT”. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż 

zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości 

terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań 

zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedz: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: 

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? 

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? 

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? 

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) -  o powolnym uwalnianiu –

(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?  

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.  

Odpowiedz: Tak 
 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? 

Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedz: Tak 
 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji, których występuje 

przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ? 

Odpowiedz: Tak 
 

Pytanie 12 

Czy Zmawiający wymaga, aby w Pakiecie 1  poz. 83, 84  lek posiadał  możliwość podania w skojarzeniu z 

antybiotykami aminoglikozydowymi i możliwość  rozpuszczania i rozcieńczania za pomocą Solutio Ringera? 

Odpowiedz: Tak 
 

Pytanie 13 

Dotyczy Pakietu 1 poz. 83,84. Zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia zawierał  substancje  

pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i kwas cytrynowy w celu  uniknięcia rozkładu 

substancji czynnej?  

Odpowiedz: Tak 
 

Pytanie 14 

Dotyczy Pakietu 1 poz. 83,84. Zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia był przebadany pod 

względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór  można przechowywać w 

temperaturze 25° C do 24 godzin  i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C  

Odpowiedz: Tak 
 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 41 Colistin inj. 100000j x 20 amp. wymaga 100 pojedynczych ampułek czy 

100 opakowań x 20 amp ? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga zaoferowania 100 opakowań x 20 amp. 
 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z Pakietu 1 poz. 67,68 (Piperacylin inj. 2g, 1g) w związku z 

zakończoną produkcją i brakiem zamiennika na rynku ? 
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Odpowiedz: Tak 
 

Pytanie 17 

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 poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 

/in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 

ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

Odpowiedz: Zamawiający nie zgadza się z powyższym stwierdzeniem. Okoliczności zmiany i ich zakres 

zostały wskazane w  §1 ust. 2. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 

wyżej powołanego zapisu. Przedmiotowa zamiana nie stanowi zmiany umowy w trybie przewidzianym w 

art. 144 ust. 1 PZP lecz jest przewidzianym w umowie prawem opcji.  
 

Pytanie 18 

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." 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian, w związku z czym ust.4 w §5 

projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie 3 dni licząc od dnia uzgodnionego jako dzień 

dostawy, Zamawiający może zamówić towar u innego Wykonawcy. W takim przypadku z wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie potrącona  różnica pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami 

towarów zakupionych u innego Wykonawcy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, 

które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 

dostarczenia towaru Kupującemu.” 

 

Pytanie 19, Pakiet nr 2, poz. 1,2,3,4,5,7,8,9,10 

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

w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8,9,10 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku 

Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości 

zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga 

odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu 

pacjenta  

 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie 

kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 

chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją  

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych 

butelek 

 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 

magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? 

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

Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie 20, Pakiet nr 2, poz. 6 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2, pozycja 6 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu 

klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),   w opakowaniu o pojemności 

500ml typu worek z dwoma portami  ? 

Uzasadnienie: 
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąże się wapń i ogranicza 

wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi. 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Pytanie 21 

Czy w § 4 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty 

wystawienia faktury?   

Odpowiedz: Nie 

 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 5 poprzez wprowadzenie 

następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedz: Nie  

 

Pytanie 23 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie towaru w wysokości 2% 

wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie z 

uwzględnieniem ust. 2.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w 

terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie 

trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na 

pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3,   jednak nie więcej niż 15% wartości brutto 

niedostarczonego w terminie towaru.  

Odpowiedz: Modyfikacja kar umownych został uwzględniona w odpowiedziach do pytań nr 4-6. 

 

4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 3  projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 

reklamacji. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużeni terminu reklamacji z 3 dni na 4 dni. 

 

5. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę 

(odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do 

treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 ust 3 Umowy 

poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących 

przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."  

       Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia 

przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. 

       Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do 

umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w 

pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. 

       Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie 

skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od 

Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki 

(w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty). 

       Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień 

publicznych. 
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Odpowiedz: Zamawiający uwzględniając argumentację Wykonawcy wyraża zgodę na wykreślenie z par. 

13 ust. 3 sformułowania: „także w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, modyfikuje SIWZ 

w następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa antybiotyków i płynów infuzyjnych”, znak 

sprawy: DZP.272-24/14, nie otwierać przed 10.10.2014 r., przed godziną 10.00.” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 10.10.2014r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków”. 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 10.10.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

4) Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) oraz 1B do SIWZ (Formularz cenowy), które otrzymują 

brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma 

 

 

 

 

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 

 

Załączniki: 

 Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ 

 Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ 
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