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SPZOZ/SAN/ZP/183/2015                                                  Sanok, dnia 27.11.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/41/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę produktów leczniczych cz. II – antybiotyki, albuminy dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych 
(innych niż w formularzu cenowym) pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną 
przez Zamawiającego w formularzu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 2  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. nr 1, proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk 
nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy Zamawiający dopuszcza:  
- wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z zasadami matematycznymi ? 
Tzn. jeśli: wyjdzie ilość np 1,222 op to należy wycenić ilość 1,22 op 
Lub jeśli wyjdzie 1,225 op to czy należy wycenić ilość 1,23 op? 
- czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę? 
Odpowiedź: Wycena ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę. 
 
* Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 Amoxicillin+ Clavulanic acid tabletki 0,625g x 14 oraz poz. 
2 Amoxicillin+ Clavulanic acid tebletki 1,0g x 14, dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek 
powlekanych ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 Cefuroxime inj 1,5g x 10 fiolek oraz poz. 2 Cefuroxime inj 
0,75g x 10 fiolek, dopuszcza wycenę preparatów pakowanych po 1 fiolce przy zachowaniu 
odpowiedniej ilości opakowań tj. odpowiednio 12000 i 2100 ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 Cefuroxime tabl 0,5g x 10 oraz poz. 2 Cefuroxime tabl 0,25g 
x 10, dopuszcza wycenę preparatów w postaci tabletek powlekanych ? 
Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza 
 
* Pytanie nr 6  
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 
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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: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 7  
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: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 8 
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: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 9 
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: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 10 
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: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat albuminy ludzkiej w pakiecie I, będący 
preparatem do podawania dożylnego, w pełni „zapadał” się tworząc pojemnik niewymagający 
zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące 
zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 
* Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 – Albuminy Albumina 20% a 50ml, 
fiolka? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fiolek. 
 
 
 

   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. 
 
 


