
Kraków, 31 stycznia 2023 r.  

 

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM - 

DOSTARCZANIE LEKÓW WG 2 PAKIETÓW 

 

numer sprawy: 1/2023  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski 

Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w 

Postępowaniu. 

 

ZESTAW 1: 

Pytanie 1- pakiet 1 poz 96: 

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie 100 mg l-asparaginia l-ornityny i 35 mg 

choliny? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 2- pakiet 1 poz 96: 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie 150 mg l-asparaginia l-ornityny? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 2: 

Pytanie 1 

1. Pytanie do pakietu 2 pozycji 1 

Czy Zamawiający dopuści dietę w płynie 1030 kcal/1000ml, z zawartością węglowodanów 11,3g /100ml, w 

butelce Optri 1000ml – opakowaniu kompatybilnym z obecnie wykorzystywanymi do podaży diety zestawami, 

pozostałe parametry zgodne z SWZ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 2: 

2. Pytanie do pakietu 2 pozycji 2 

Czy Zamawiający dopuści dietę w butelce Optri 1000ml - opakowaniu kompatybilnym z obecnie 

wykorzystywanymi do podaży diety zestawami? Jest to związane z procesem zamiany opakowań przez 

producenta. Opakowanie OpTri nadaje się do recyklingu i jest bardziej funkcjonalne. 

 



Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 3 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur 

oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na 

wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 2: 

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy lub uchybienie terminom, o których mowa 

w niniejszej Umowie, Nabywca jest uprawniony do żądania od Sprzedawcy zapłaty na swoją rzecz kar 

umownych, w nw. przypadkach: 

a) w razie uchybienia terminowi w dostarczeniu produktu leczniczego(w tym na podstawie zamówienia 

w trybie pilnym) lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto 

należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki lub dostarczeniu 

niezgodnie z zamówieniem, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej części 

zamówienia 

b) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych, leżących 

po stronie Sprzedawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Nabywcy kary umownej, w wysokości 

10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, 

c) w razie dostarczenia produktu leczniczego niezgodnie z § 3 ust. 1-5 nin. umowy, Sprzedawca może 

zostać obciążony karą w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego za niedostarczoną część 

zamówienia, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto 

niedostarczonej części zamówienia 

d) w razie naruszenia zasad dotyczących zmiany wynagrodzenia Podwykonawców, opisanych w § 11 ust. 

4 umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy, za każdy 

przypadek naruszenia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 4: 

Pytanie 1: 

1. Czy w Pakiecie 1 poz. 120 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld 

CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/ 



kaps? Zawartość oferowanego produktu została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym 

Instytucie Leków.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

2. Czy w Pakiecie 1 poz. 120   Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld 

CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego 

produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 5 

Pytanie 1 

1. Do §2 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający przewidując w zapisach umowy, miejsce dostawy Dział 

farmacji ma na myśli aptekę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli dział farmacji Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.  

 

Pytanie 2: 

2. Do §6 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o dopisanie do §7 ust. 1 wzoru umowy treści: "Dostawy produktów z 

krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi 

wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 3: 

3. Do §7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu wyliczenia kary umownej 

za opóźnienie w dostawie do wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki?  

 

Odpowiedź 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 4: 

4. Do §7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za 

rozwiązanie lub odstąpienie od umowy do wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI 

umowy.”?  

 

Odpowiedź 



Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 5: 

5. Do §7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za 

dostawę niezgodnie z §3 ust. 1-5 wzoru umowy do wysokości 1% wartości brutto nieprawidłowo dostarczonego 

towaru za każdy dzień zwłoki?  

  

Odpowiedź 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 6: 

6. Do §11 ust. 1 wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §11 ust. 1 wzoru umowy poprzez: 

usunięcie postanowienia ustanawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na co najmniej 25% oraz zastąpienie go postanowieniem 

przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 10, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę 

ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego? Uzasadniając 

powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, że zapis §11 ust. 1 wzoru umowy, ustanawiający poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na 25%, w 

żadnym stopniu nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyka związanego ze 

zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji nieuchronnie prowadzi 

do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron 

stosunku zobowiązaniowego. Przy obecnym kształcie ww. postanowienia Wykonawca musi zatem z góry założyć, 

że w przypadku wzrostu kosztów realizacji umowy np. o 24% (co stanowi bardzo dużą wartość, zwłaszcza 

uwzględniając kwotę przedmiotu zamówienia oraz niskie marże w zamówieniach publicznych) jego 

wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. Tak znaczne ograniczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia w 

umowie jest przejawem nadużycia przez Zamawiającego dominującej pozycji w postępowaniu, w związku z czym 

kwestionowane postanowienie winno zostać zmienione w zaproponowany sposób.  

  

Odpowiedź 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 7: 

7. Do §11 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kolejne waloryzacje wynagrodzenia 

odbywały się po upływie 6 miesięcy od poprzedniej?  

  

Odpowiedź 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 8: 



8. Do §11 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości 

zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza do łącznie 50% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w §1 ust. 5 wzoru umowy? Wyjaśniamy, że możliwość taka została przewidziana w art. 455 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129).  

  

Odpowiedź 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 9: 

9. Do §11 ust. 1-4 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do 

porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §11 ust. 1-4 wzoru umowy, zarówno 

Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy za porozumieniem stron, 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar 

umownych. 

  

Odpowiedź 

Zgodnie z SWZ 

 

 

Pytanie 1:  

Zadanie 1, poz. 4 

Co Zamawiający wymaga wycenę 750 gram maści czy 750 opakowań po 30 gram maści (takie opakowanie jest 

dostępne na rynku)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy przeliczeniu ilości, w przypadku maści w opakowaniu 30 gram, 

ilość opakowań wynosi 500 sztuk.   

 

Pytanie 2: 

Zadanie 1, poz. 25 

Czy Zamawiający dopuści maść w opakowaniu 20g z przeliczeniem ilości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie 3: 

Zadanie 1, poz. 34 

Czy Zamawiający dopuści tabletki musujące 177 mg Ca +? 

 

Odpowiedź: 



Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie 4: 

Zadanie 1, poz. 174 

Czy Zamawiający wymaga 15 opakowań po 10ml czy 15 opakowań po 96ml? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga 15 opakowań po 96 ml. 

 

Pytanie 5: 

Zadanie 1, poz. 179 

Czy Zamawiający wymaga 500 opakowań po 100 dawek preparatu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ- 500 opakowań po 100 dawek.  

 

Pytanie 6: 

Zadanie 1, poz. 179  

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 200 dawek z przeliczeniem ilości?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 7: 

Zadanie 1, poz. 193, 204  

Czy Zamawiający dopuści kapsułkę gdyż taka postać jest dostępna?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie 8: 

Zadanie 1, poz. 196  

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga 20 opakowań po 12 minimsów?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

ZESTAW 6: 

Pytanie 1- Pakiet 1 poz. 109: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 

mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym 

uwalnianiu. Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających 

przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej 

i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed 



osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na 

przewód pokarmowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z 

ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik 

żołądkowy lub jelitowy. Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ 

zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u 

pacjentów z nietolerancją laktozy. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

ZESTAW 7: 

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Diety kompletnej, 

normokalorycznej, normobiałkowej, bogatoresztkowej, niskowęglowodanowej,  płyn 1000 kcal / 1000 ml? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 


