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Warszawa, dnia 15.12.2017 r. 

DZPiZ- 02/92/2017 

 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: Zakup                 

i dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.  cz. X 

(nr sprawy 92/2017). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych                  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione 

przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 pozycji 1 oraz 2 produktu leczniczego 

Clindamicin w opakowaniu 5 ampułek? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4 pozycji 1 produktu leczniczego 

Piperacillin + tazobactam w opakowaniu 10 fiolek? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 pozycji 1 produktu leczniczego 

Cilastatin + imipenem w opakowaniu 10 fiolek? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 11 pozycji 1 produktu leczniczego 

Ceftazidime w opakowaniu 10 fiolek? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 12 pozycji 1 oraz 2 produktu leczniczego 

Paracetamol w opakowaniu 10 fiolek? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 6 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem 

ilości?   

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7 dotyczy Pakietu 9 

Ciprofloxacin 250 mg i 500 mg tabletki. 

Czy w tych pozycjach Zamawiający wymaga wyceny litości opakowań tj.: 

250 mg x 10 – 20 op 

500 mg x 10 – 30 op 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie 8 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2:  

     2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy   

         do Zamawiającego w terminie określonym w § 4 ust. 4-7 niniejszej Umowy, zapłaci karę   

         umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto złożonego zamówienia, o którym mowa w    

         § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem sytuacji   

         wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), jednak nie więcej niż   

         10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10  
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 

oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016 r. – 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? 

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 

prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
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- 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 upadłościowego 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 przewidzianych 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.). 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ i przedstawionym do niej projektem umowy. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

   

Z poważaniem  

                                                                              Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

                                                                                                                           /-/ 

                                                                                                      Elżbieta Makulska-Gertruda 

                                                                                 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


