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SPZOZ/SAN/ZP/176/2015                                                  Sanok, dnia 29.10.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/34/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę produktów leczniczych – żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne i inne 
dla SPZOZ w Sanoku 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu 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 (dotyczy 
zapisu §2 ust.7 ppkt b) projektu umowy)? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2  
Do treści §2 ust.(7)8 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 
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." 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 3  
Do treści §3 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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." 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 4 
Do treści §3 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką wynikającą z 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." 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

* Pytanie nr 5  
Do treści §3 ust.10 projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:" Za 
niepłacenie faktur w terminie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej". 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów zawartych w §8 ust.1 projektu umowy poprzez 
wprowadzenie zapisów umożliwiających sprzedaż przedmiotu zamówienia z zastosowaniem 60-
dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia towaru wraz z fakturą zakupu? 
Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez nadzór farmaceutyczny, 
obowiązującymi we wszystkich hurtowniach farmaceutycznych w Polsce, dokumentem/protokołem 
wydania produktów leczniczych jest Faktura VAT, na której podane są wszystkie dane 
identyfikacyjne leku,  niezbędne na wypadek konieczności jego natychmiastowego wycofania 
(zgodnie z §7 ust.2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2002 roku w sprawie procedur 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozdz.5 pkt 5.8. Wytycznych z dnia 7 marca 2013 roku w 
sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi - 
Dz.U. U.E. z 08.03.2013 r. 2013/C 68/1). Z powyższego wynika, że jako hurtownia farmaceutyczna 
jesteśmy zobowiązani dostarczać każde zamówienie wraz z fakturą.  W związku z powyższym 
prosimu o wykreślenie zapisu, iż "...podstawą do wystawienia faktury stanowi potwierdzenie dostawy 
zamawianego towaru przez Zamawiającego na liście przewozowym lub innym dokumencie, którego 
kopię należy dostarczyć Zamawiającemu". 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na: „…podstawą do wystawienia faktury jest dostawa 
zamawianego towaru przez Zamawiajacego”. 
 
* Pytanie nr 7 – dot. zad nr 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 poz. 1 i 2 Glicynę 1,5% będąca 
sterylnym, pirogennym płynem irygacyjnym o podobnej osmolarności, własnościach optycznych, 
niskim przewodnictwie elektrycznym, nie powodująca powstawania osadów na sprzęcie, mającą takie 
samo zastosowanie w endoskopowych zabiegach urologicznych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Vamin 14%?  
Jest to roztwór aminokwasów o stężeniu 8,5%. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

* Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 19 wyrazi zgodę na produkt w ampułkach? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach dla dorosłych (Vitalipid N Adult 10 ml) w ampułkach zamiast fiolek? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w poz. 1-8 wyrazi zgodę na zaoferowanie diet w workach? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

* Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnej diety 
przeznaczonej dla pacjentów krytycznie chorych (pacjentów z reżimem płynowym) pod nazwą 
Fresubin 2 kcal HP? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 w poz. 1 i 2 miał na myśli r-r do irygacji zawierający sorbitol i 
mannitol pod nazwą Purisol? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Purisol. 
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* Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 żelatyny do infuzji nowszej generacji 
o nazwie Gelaspan 4%? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 4% Gelaspan. 
 
* Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 i 2 Glicyny 1,5% o pojemności 
3000ml oraz 5000ml? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

   Z poważaniem  
 

 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

 


