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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 14/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów 

farmaceutycznych.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1  

„Czy Zamawiający w par. 2.1. oraz 2.5 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 

Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) 

zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie 

telefonicznej.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Czy Zamawiający w par.  3.2 dopisze, że reklamacja załatwiana będzie w terminach wskazanych  

w par. 3.3 i nast? Zapis o ‘odmowie przyjęcia towaru’ jest niczym innym, jak zgłoszeniem reklamacji, 

zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wskazany w par. 3.3 i nast. Nie ma podstaw 

dwutorowego procesu reklamacji – zgłaszanych zgodnie z 3.3 lub dokonywanych poprzez „odmowę 

przyjęcia towaru”, tym bardziej, że w tym drugim przypadku Wykonawca nie ma możliwości 

ustosunkowania się do reklamacji, co narusza przepisy KC.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 6.2 z 2% do wartości max. 

0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w par. 7.1.b 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:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Czy Zamawiający w par. 7.2 dopisze, że zmiana stawki VAT następuje automatycznie, bez 

konieczności zawarcia aneksu? Zmiany te winny wchodzić w życie z datą zmiany stosownych 

przepisów, konieczność podpisywania aneksu (wcześniej zaś jegno negocjacje itd.) nie wydaje się tu 

celowa.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 

„Czy Zamawiający wydzieli z Załącznika nr 2 do SIWZ pozycje: 20, 21, 22, 23, 78, 79, 89, 90, 136, 

147, 148, 173, 175, 279, 280, 324, 325, 326  i utworzy oddzielne zadanie? Czy w przypadku decyzji 

negatywnej Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje załącznika nr 2?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wydzieli z Załącznika nr 2 proponowanych pozycji. Zamawiający podtrzymuje zapis 

sekcji IV SIWZ „Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych”. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (poz. 20) 

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 20 leku w opakowaniu x 6 amp., wraz  
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z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? Czy w przypadku otrzymania niepełnej ilości 

opakowań należy zaokrąglić w górę?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający – w poz. 20 – dopuści zaoferowanie leku w opakowaniach 6-amp. W kwestii sposobu 

przeliczenia ilości opakowań należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (poz. 21) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 21 leku w opakowaniu x 30 tabl., wraz 

jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (poz. 79) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 79 leku w postaci kapsułek?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (poz. 279) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 279 leku w opakowaniu x 28 tabl., wraz  

z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? Czy w przypadku otrzymania niepełnej ilości 

opakowań należy zaokrąglić w górę?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający – w poz. 279 – dopuści zaoferowanie leku w opakowaniach 28 tabl. W kwestii sposobu 

przeliczenia ilości opakowań należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (poz. 173) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 173 insuliny w postaci wygodniejszych  

w użyciu wstrzykiwaczy SoloStar x 5 szt., wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę. 
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Treść pytania:  

Pytanie 12 (175) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 175 insuliny w postaci wygodniejszych  

w użyciu wstrzykiwaczy SoloStar x 5 szt., wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13  

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 2 wzoru 

umowy do wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy dzień 

opóźnienia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 

„Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 

produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i stosownej informacji pod pakietem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 

„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:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16  

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek, amp-strz. zamiast 
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fiolek i odwrotnie?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 

„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)?” 

 

Odpowiedź:  

Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. 

 

 

 

 

 


