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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

(dawniej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi)  
Dział Zamówień Publicznych 

tel. 042 689 5819,5404, faks 042 689 5409,                                                  
e-mail przetargi@kopernik.lodz.pl  

 EZ.28.26.1069.2017OK                                                                                   Łódź, dnia  12.06.2017r. 

Numer sprawy: 26/ZP/17 

 

 

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę 

produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego 

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 

 

 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 

2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków 

zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych dla WWCOiT im. M. Kopernika 

w Łodzi.  

 

 

I. W  toku  postępowania  zostały  zadane  następujące  pytania  i prośby o wyjaśnienia 

dotyczące  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia: 

 

 

Pytanie 1  

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 

dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:    

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z 

następujących  tytułów i w wysokościach:  

 

b/ jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe 

rozwiązanie z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na 

jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części umowy  brutto; 

 

c/ za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne 

wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 

nie dostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak 

nie więcej  niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru chyba że nie ponosi 

winy; 
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Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 59 10, 59 11, faks 042 689 54 09 

        

       d/ za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie 

Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru 

stanowiącego przedmiot  reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru – chyba, że nie ponosi winy; 

 

      e/  za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa a § 3 pkt. 1 i 2 

Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowna w 

wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia - jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej  części 

umowy brutto – chyba, że nie ponosi winy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 3  

W związku z zapisem § 12 ust. 1 projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat 

stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie 

posiada.  

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2015 r. oraz 

oświadczenie jeśli  stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za 

ubiegły rok. 

 

Odpowiedź: 

Sytuacja majątkowa wg danych na dzień 31.03.2017 roku 

Aktywa trwałe m: 161 687 290,95   

Aktywa obrotowe: 63 864 728,96 

Suma pasywów: 225 552 019,91 

Zobowiązania i rezerwy: 264 226 023,38 

a) zobowiązania krótkoterminowe:  76 744 687,86 

- w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 41 798 908,12 

Zamawiający informuje, iż bilans jest do wglądu w siedzibie Szpitala. 

 

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.4 projektu umowy poprzez 

zapis "Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o brakach towaru w ciągu 

jednego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia"?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację brzmienia §2 ust.7 projektu umowy poprzez 

odstąpienie od warunku umieszczania na fakturze numeru umowy a zwłaszcza numeru 

zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 59 10, 59 11, faks 042 689 54 09 

Pytanie 5  

Do treści §5 ust.2 projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamacyjną 

jakościową w terminie 48 godzin od momentu złożenia reklamacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 6  

Do treści §5 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą 

z treści 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: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 7  

Do treści §5 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w 

części dotyczącej kary umownej pozostawiając jednocześnie treść zobowiązującą 

Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia 

oraz kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia zastępczego?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 8  

Do treści §6 ust.1 ppkt a) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką 

wynikającą  

z treści 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: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 9  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.1 ppkt b) poprzez 

zapis  

o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ 

części przedmiotu umowy?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Dział Zamówień Publicznych 
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Pytanie 10  

Do §6 ust.1 ppkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 

wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 11  

Do §6 ust.1 ppkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru 

poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od  wartości brutto 

nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 12  

Do §6 ust.1 ppkt e) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie dokumentów wyszczególnionych 

w §3 pkt 1 i 2 projektu umowy poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 5% wartości 

niezrealizowanej części umowy brutto?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 13  

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 startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 

rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 

Wykonawcę (do §8 ust.1 ppkt b) projektu umowy)  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 14  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust. 10 projektu umowy, poprzez skrócenie 

okresu o jaki umowa może być przedłużona w ten sposób, że w §8 ust. 10 projektu umowy 

część zdania w brzmieniu „łączny czas obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż  4 

lata w przypadku niewyczerpania całości asortymentu ”, zastąpić brzemieniem: „nie dłużej 

jednak niż na okres 3 lat od dnia jej podpisania”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 59 10, 59 11, faks 042 689 54 09 

 

Pytanie 15  

Do treści §9 ust.2 akapit pierwszy projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z 

przesłanką wynikającą z treści 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: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie 16 

Pakiet nr 9 poz. 1 

Czy Zamawiający w pak. 9 poz. 1 dopuszcza zaoferowanie koncentratu organicznych 

pierwiastków śladowych w opakowaniach po 10 amp.?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 17 

Pakiet nr 9 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga w pak. 9 poz. 1 zaoferowania koncentratu organicznych 

pierwiastków śladowych, skład zgodnie z zaleceniami ESPEN, składzie molowym 

(µmol/10ml)Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 

równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kaps., posiadającego takie same 

właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05g? Simeticonum to połączenie dimeticonu 

oraz dwutlenku krzemu, który aktywuje dimeticon i zwiększa właściwości farmakologiczne 

leku. Simeticonum nie jest metabolizowany przez wątrobę w przeciwieństwie do Dimeticonu. 

Simeticonum jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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Dział Zamówień Publicznych 

       tel. 042 689 59 10, 59 11, faks 042 689 54 09 

II. Zgodnie z dyspozycja art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów 

wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 Termin składania ofert określony w rozdziale IX do dnia  21.06.2017r. do godziny 10:00, 

 Termin otwarcia określony w rozdziale XIII do dnia  21.06.2017r. do godziny 11:00, 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
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