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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 2/17 

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

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego. 

 

 
 
 
Treść pytania:  

„1. Czy Zamawiający na myśli połączenie zestawu do podaży diety zarówno do zgłębników typu 

ENFIT jak i ENLock?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

„2. Dotyczy § 6 ustęp 1 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do 

ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku 

zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest 

wyraźnie zawyżona?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Treść pytania:  

„3. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą  

o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru,  

Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia 

dostawy do dnia zwrotu towaru. 

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE  2013/C 

68/01 ) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą 

powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich 

wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi:  klient wykazał że transport produktów 
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leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi 

wymogami dotyczącymi ich przechowywania) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych 

warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.) 

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób 

gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań 

jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

 

 

 

 

 


