
 

Szczecinek, dnia  20.03.2019 r. 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki  38 
78-400  Szczecinek 
       Do wszystkich Wykonawców 
       Nr sprawy  04/2019 
       Nr ogłoszenia 523648-N-2019 
       z  dnia  13.03.2019 r. 
 
 
 
          dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych 
 
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet 10 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści Cytrynian sodu  w stężeniu 46,7% w postaci ampułko- 
strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna cytrynianu sodu 6ml, pojemność 
całkowita strzykawki 5ml ) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności 
dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu 
bezpieczeństwa dla pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza 
 
Pytanie 2 – dot. SIWZ,  
Do treści §1 ust.4 wzoru umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary umownej do wysokości 5% 
złożonego zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 3 – dot. SIWZ, 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §4 ust.7 lit.a) i b) poprzez 
obniżenie wymiaru kar za odstąpienie od umowy do wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ 
części przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 4 – dot. SIWZ, 
Do §4 ust.9 wzoru umowy. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu niezgodnego z art. 552 
Kodeksu cywilnego, pozbawiającego Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku 
opóźnień w płatnościach za dostarczone towary. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 5 –  
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? 
Zamawiający: pytanie nie dotyczy SIWZ 
 
 
Pytanie 6 – dot. SIWZ,  
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 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 7 – dot. SIWZ, Pakiet 3 
Czy Zamawiający w pak. 3 „ROZTWÓR WITAMIN rozpuszczających się w wodzie i tłuszczach x 10” 
miał na myśli witaminy posiadające potwierdzone badania stabilności z workami do żywienia 
pozajelitowego RTU oraz brak wpływu na czynniki krzepnięcia krwi pacjenta?. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga  
 
Pytanie 8 – dot. SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek (1ml) w opakowaniu? 
Ile opakowań należy wówczas zaoferować? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, ilość opakowań wynosi 6 x 10 fiolek  
 
Pytanie 9 – dot. SIWZ, punkt V, ust. 1 punkt 2a)  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania  koncesji, zezwolenia na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej, zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, gdyż przedmiot 
zamówienia w pakiecie nr 5 jest wyrobem medycznymi nie wymaga posiadania  koncesji, licencji, ani 
zezwolenia na działalność w tym zakresie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: Zamawiający w przypadku Wykonawców dostarczających wyłącznie produkty będące 
wyrobem leczniczym odstępuje od wymogu posiadania i przedstawienia koncesji na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej 
 
 
 
Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet 3 poz. 1  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 witamin 
rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno?  
Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 
służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu 
witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin 
w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. 
 
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach 
żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.  
Są to jedyne witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, które również mogą być stosowane u 
wcześniaków i noworodków oraz dzieci poniżej 11-go roku życia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 11 – dot. SIWZ,  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 pozycji 1 Kalium Chloratum 15% 20 amp x 20 ml z 
odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza  
 
 
 
 
 
 



Pytanie 12 – dot. SIWZ,  
Dotyczy § 1 ust. 2 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw „na 
ratunek” z 12 na 24 godziny. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych 
regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: nie wyraża zgody 
 
Pytanie 13 – dot. SIWZ pakiet nr 3 
Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wymaga zaoferowania preparatu wielowitaminowego (932mg) o 
składzie zgodnym z aktualnymi rekomendacjami ESPEN – wszystkie witaminy w jednej fiolce 
rozpuszczalny i podawany w roztworach wodnych i emulsjach tłuszczowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający: dopuszcza, nie wymaga 
 

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 04/2019. 

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl 

 

Zamawiający 
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