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DZP/ 207/BF/20                                                    Tychy, 25.05.2020r. 

  
 
 
    Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 
 
 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na 
dostawę leków (nr sprawy: 10/20/ZP/PN). 

 

 

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi 

na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców 

wyjaśnia:                                               

Pytanie nr 1: Pakiet 5 pozycja 6 

W związku z wycofaniem Nutrison Protein Intense w wersji litrowej prosimy Zamawiającego                    

o wyrażenie zgody na zaoferowaniu w pakiecie nr 5 pozycja nr 6 Nutrison Protein Intense                        

w opakowaniu 500 ml z przeliczeniem na objętość określoną w SIWZ w w/w pozycji? 

W pierwszych dobach u pacjentów krytycznie chorych zalecane jest podawanie mniejszych objętości 

diety z wysoką zawartością białka w związku z tym objętość 500 ml jest bardziej optymalna dla 

zrealizowania celów żywieniowych w pierwszych dobach interwencji żywieniowej. 

Odpowiedź: 

W formularzu asortymentowo-cenowym przed modyfikacją nie ma pakietu nr 5 Zamawiający 

przyjmuje, że pytanie dotyczy pakietu 4 pozycja 6. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2: Pakiet 1 pozycja 11 

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Tracrium 50 mg / 5 ml x 5 amp. w pakiecie nr 1, poz. 11 

posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie 

produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zapisu w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na 

przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 

25°C. 
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Pytanie nr 3:  dotyczy  wzoru umowy  

Dotyczy umowy § 5 ust. 3 , 6- Ze względu na fakt, iż nie mamy możliwości wymiany wadliwego 

towaru, wnosimy o dopuszczenie zwrotu i wystawienia faktury korygującej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4:  dotyczy wzoru umowy 

Dotyczy umowy § 5 ust. 6- Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez 

Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu 

np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a 

następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie 

jest niemożliwe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5:  dotyczy wzoru umowy 

Dotyczy umowy § 7 ust. 2 a,b,c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu i ustanowi karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy?  

W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od 

całości jest wyraźnie zawyżone. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Pytanie nr 6:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §4 ust. 5-7 oraz §10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał 

w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób 

granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-

1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności 

§4 ust. 5-7 oraz §10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych 

zapisów w umowie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od zapisów. 

 

Pytanie nr 7:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §4 ust. 10 wzoru umowy. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana 

umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków 

ostrożności, prosimy o wydłużenie terminu dostawy w trybie „na ratunek” do 48 godzin. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 8:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §5 ust. 2 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z 

bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania 

zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek terminu 

ważności min. 12 miesięcy? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty 

lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W 

związku z powyższym prosimy o  dopisanie do treści §5 ust. 2 wzoru umowy następującej treści: "..., 

dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych 

sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego". 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawy produktów z krótszym terminem ważności, które mogą być 

dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 9:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §5 ust. 8 wzoru umowy. Czy Zamawiający uzna fakturę dostarczaną wraz z każdą dostawą 

za wystarczający dokument zawierający informacje na temat dostawy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna fakturę dostarczaną wraz z każdą dostawą za wystarczający dokument 

zawierający informacje na temat dostawy. 

 

Pytanie nr 10:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §7 ust. 2 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 

kary za opóźnienie dostawy w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego towaru dziennie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §7 ust. 2 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 

kary za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,1% wartości reklamowanego towaru 

dziennie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 12:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej 

kary za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 10% wynagrodzenia umownego brutto 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 



4 
 

Pytanie nr 13:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z 

treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 

dostarczenia towaru”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 14:  dotyczy wzoru umowy 

Do treści §10 ust. 1 lit. c) wzoru umowy. Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania 

produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika 

leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą 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? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 15:   

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” 

oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo 

upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną 

się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego 

postępowania 

Odpowiedź: 

Na chwilę obecną nie ma przesłanek „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością”. 

 

Pytanie nr 16:    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych 

prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: 

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

- weksla in blanco wraz z deklaracją; 

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; 

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego 

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w 

przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy 

uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości 

odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej 

odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej 

Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo 
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restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 

(Dz.U.60.535 z późn. zm.).  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 17:    

Niniejszym zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 2, 3, 4, 5, 6 (Fraxiparine  

7600 j. / 0,8 ml  x 10 amp.strzyk.; Fraxiparine 2850 j. / 0,3 ml x 10 amp – strzyk.; Fraxiparine 3800 j./ 

0,4 ml x 10 amp -strzyk.; Fraxiparine 5700 j. / 0,6 ml x 10 amp – strzyk.; FRAXIPARINE MULTI 

inj9500jm/ml x10f a5ml ), co umożliwi bezpośredniemu przedstawicielowi producenta przystąpienie 

do pozostałych pozycji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 2, 3, 4, 5, 6. Z wydzielonych 

pozycji utworzony zostaje pakiet nr 5. 

 

Ponadto Zamawiający informuje iż zmodyfikował zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz 

asortymentowo - cenowy  i w załączniku nr 2 do SIWZ -formularz oferty  oraz SIWZ w rozdziale III 

pkt. 4. Wszystkie zmienione załączniki oraz SIWZ znajdują się do pobrania na stronie internetowej 

www.bip.szpitalmegrez.pl. 
 
 
 
 
 

PROKURENT 
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA 

DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO 

                                                                                                Karolina Filipowska 
 


