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DZP.26.42.01.2020 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:  
„Dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (nr sprawy 42/2020) 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 
odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 
postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek 
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek       
i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek 
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? 
Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne 
ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Należy przeliczyć do pełnych opakowań 
zaokrąglonych w górę. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy pakietu nr 2 poz. Nr 12 (Fosfomycin 5 g - brak takiej gramatury na rynku) .Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wycenę leku Fosfomycin 3 g szaszetki w ilości 6 op.? 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ.  
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy pakietu nr 2 poz. Nr 1 -Levosimendan - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
pozycji z pakietu celem zaoferowania korzystnej oferty cenowej ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy pakietu nr 2 poz. Nr 14 (MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS+NATRII AMIDOTRIZOAS O/R 
1-D 0,66+0,1 G/1 ML) – lek konfekcjonowany * 10 butelek – prosimy Zamawiającego o możliwość 
zaoferowania opakowania * 10 butelek w ilości 1 opakowania. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 6 
Dotyczy pakietu nr 7 poz. Nr 1 (Terlipressin 0,1mg/ml r-r do inj.)- czy Zamawiający dopuści 
zaoferowanie leku typu Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f celem zaoferowania 
korzystnej oferty cenowej ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający w par. 2.12 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? 
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego 
strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że        
w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą 
po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający w par. 4.11 oraz 4.12  wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni 
roboczych? Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem 
wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy 
uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wykreśli par. 5.6? Żądanie dostaw towarów bez zapłaty za nie rażąco narusza 
zasady współżycia społecznego. Umowa dostawy jest umową odpłatną.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający w par. 6.6  wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? 
Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy 
kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu 
reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający w par. 6.11  wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? 
Zgłoszona reklamacja (także ilościowa) wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy 
kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu 
reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający w par. 7 zamiast kar kwotowych wprowadzi kary procentowe, np. 0,2% wartości 
dostawy, której dotyczy opóźnienie lub inne uchybienie? Ustanowienie sztywnych kar kwotowych, 
niezależnych od wartości dostawy grozi naliczeniem kar w rażąco wygórowanej wysokości 
w przypadku dostaw o niedużej wartości. Kwota kary może w praktyce przewyższać wartość dostawy.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający w par. 7.8 dopisze, że nie dotyczy to sytuacji wskazanych w par. 7.4?  Wykonawca 
w razie odstąpienia nie może realizować umowy.   
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający w par. 11.2.7 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? 
Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego 
strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że        
w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą 
po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 1 –LEVOSIMENDAN i 
utworzy osobny pakiet z wydzielonej pozycji? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na 
zaoferowanie preparatu po bardzo korzystnej cenie oraz zwiększy znacząco konkurencję. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 
Do §4 ust.6 projektu umowy: Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy                    
o wykreślenie zapisu, lub zmianę jego treści poprzez nadanie brzmienia:” Wszystkie zamówienia 
opatrzone znakiem „tryb cito na tzw. ratunek” będą dostarczane tylko do apteki szpitalnej 
Zamawiającego”.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 17 
Do §4 ust. 11 projektu umowy: Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas 
ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc 
zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system 
szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym     
z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku 
z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby 
uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §4 ust. 11 wzoru umowy, dlatego też 
prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych 
od chwili zgłoszenia nieprawidłowości. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 18 
Do §5 ust. 6 projektu umowy: W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może 
skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takimi są 
art. 552 uprawniający odmowy dostarczenia towaru w razie zalegania przez Zamawiającymi                
z płatnościami  przywoływanego przez Zamawiającego art. 490 Kodeksu Cywilnego, prosimy            
o usunięcie z umowy odpowiednich postanowień  §5 ust. 6. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 19 
Do §6 ust. 3 oraz ust. 15 projektu umowy: Prosimy o dodanie do treści §6 ust. 3 oraz ust. 15 słów:      
„z tym zastrzeżeniem, że okres gwarancji / rękojmi nie będzie dłuższy niż termin ważności 
poszczególnych asortymentów będących przedmiotem umowy.”. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20 
Do §6 ust. 6 projektu umowy: Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas 
ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc 
zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system 
szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym    
z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku 
z powyższym prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 4 dni roboczych od chwili 
zgłoszenia nieprawidłowości.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 21 
Do §7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 
za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego asortymentu dziennie? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 22 
Do §7 ust. 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej 
za opóźnienie w dostawie asortymentu bez wad w wysokości 0,5% wartości wadliwego asortymentu 
dziennie? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 23 
Do §7 ust. 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania karu 
umownej zastrzeżonej w §7 ust. 4 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości 
niezrealizowanej części umowy? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 24 
Do §7 ust. 5 oraz ust. 6 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 
kary umownej za podzielenie zamówienia bez zgody lub za niedostarczenie dokumentów                    
w wysokości 50 zł za każde stwierdzone naruszenie? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 25 
Do §11 ust. 2 pkt 7 projektu umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji 
lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie 
przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę 
na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez 
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 26 
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 
oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – 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 zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 27 
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; 
- 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: Pytanie nie dotyczy zapisów SIWZ. 
 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 i 2215 oraz z 2019 r., poz.53 i 730) zwaną dalej Ustawą, 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w dniu 08/09/2020 roku 
pod numerem 580853-N-2020 
 
Zakres przedmiotowego postępowania zostaje rozszerzony o dodatkowy Pakiet nr 8 
 
Szczegółowe zestawienie asortymentowo-ilościowe dla ww. pakietu stanowi zmodyfikowany 
załącznik nr 3 do SIWZ,  dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w formacie MS Excel. 
 
W związku z modyfikacją SIWZ zmianie ulegają następujące zapisy  SIWZ: 
 
1) W Rozdz. X  „Miejsce i termin składania ofert” ust.1 otrzymuje brzmienie: 

,, Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
pawilon administracyjny (sekretariat). 
do dnia 21.09.2020 r. do GODZ. 10:00 
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2) W Rozdz. XII „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje 
brzmienie” otrzymuje brzmienie: 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 
Dnia 21.09.2020 r. o GODZ. 10:15 

 
 Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy znajduje się do pobrania 

na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 
 
Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy znajduje się 

do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 
 
 

 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


