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LAS-325/1-PN/20-2014       Rybnik, dnia 10.04.2014 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy płynów do dializy oraz leków (zamówienie nr LAS-325-PN/20-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 w dniu 04.04.2014 r., pod nr 115914 - 2014 
 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje.  

Pytania od 1 do 13 dotycz ą wzoru umowy.  
Pytanie 1: „§1 ust.2 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu  poprzez dodanie 

po słowach >>w załącznik nr 1.1<< sformułowania: : >>oraz postanowieniami niniejszej 
umowy poniżej<<?” 

Pytanie 2: „§1 ust.3 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu  poprzez dodanie 
na zakończenie  sformułowania: : >>z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zamówienia 
w stosunku do ilości określonej umową nie będzie większe niż 30%.<<?” 

Pytanie 3: „§2 ust.3 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ten sposób, by 
wydłużyć czas dostawy  do 24 godz. (w trybie na cito)- w miejsce 12 godz. ?” 

Pytanie 4: „§2 ust.6  Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów poprzez (a) 
dodanie po słowach >>realizacji reklamacji<<  sformułowania >>o ile przekroczenie 
terminów umownych wyniesie ponad 24 godziny<< , (b)wykreślenie zdania >>Zamawiający 
może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w  §5 pkt.1 i 2<<?” 

Pytanie 5: „§4 ust.2 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ten sposób,  by 
skrócić termin zapłaty do 30 dni?” 

Pytanie 6: „§4 ust.5 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ten sposób,  by 
(a) zastąpić sformułowanie >>niższym<< sformułowaniem >>innym<<, (b) dodanie na 
zakończenie zdania >>Zmiany te nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do 
umowy<<?” 

Pytanie 7: „ §5 ust.2 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ten sposób,  by  
zastąpić sformułowanie >>za każdą godzinę<< sformułowaniem >>za każde 12 
godzin<< ?” 

Pytanie 8: „§5 ust.3 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu tego 
postanowienia? 

Pytanie 9: „§5 ust.4  Umowy  –czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar 
umownych   do: 5% (w miejsce dotychczasowej 10% )?” 

Pytanie 10: „§5 ust.5 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z  tego postanowienia 
zdania >>Po bezskutecznym upływie ………..  wynagrodzenia Wykonawcy<< ? 
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Pytanie 11: „§ 10 ust.2 i ust.3  Umowy  –czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na zakończenie 
zdań w następującym brzmieniu: >>Zgody takiej Zamawiający ani podmiot tworzący nie 
mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki 
wskazane tą ustawą.<<?” 

Pytanie 12: „§10 ust.4  Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu tego 
postanowienia /jako sprzecznego z prawem powszechnie obowiązującym; ani kc. ani 
ustawa o działalności leczniczej nie dają podstaw do stosowania kar umownych w takich 
przypadkach/?” 

Pytanie 13: „§13 ust.2 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w ten sposób,  
by  dodać po sformułowaniu >>§2 pkt.7<<   sformułowania >>oraz §4 pkt.3 i pkt.4<<?” 

Odpowied ź 1-13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  

 
Pytanie 14: „W nawiązaniu do pakietu nr 10 zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 

5.6.11.12.13.14.15. z utworzenie nowego pakietu ze względu na fakt że obecna postać 
pakietu uniemożliwia przystąpienie większości dystrybutorów. Ze względu na brak dostępu 
do preparatów podział pakietu z pewnością umożliwi złożenie korzystniejszych cenowo 
ofert większej ilości oferentom.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydzielenie ww. pozycji do osobnego paki etu. 
 

Pytanie 15: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 5,6 (Cytarabine); Czy Zamawiający 
wymaga, aby stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu fiolki wynosiła 28 dni?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą  
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 28 dni, jednak nie stawia takiego wymogu. 
 

Pytanie 16: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 7,8 (Doxorubicin); Czy Zamawiający 
wymaga, aby stabilność fizyko-chemiczna po otwarciu fiolki wynosiła 28 dni?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą 
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 28 dni, jednak nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 17: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 9,10 (Epirubicin);Czy Zamawiający 

wymaga, aby stabilność fizyko-chemiczna po sporządzeniu roztworu wynosiła 96h?” 
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą 
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 96 h, jednak nie st awia takiego wymogu. 
 
Pytanie 18: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10,poz. 11 (Etoposid); Czy Zamawiający wymaga, 

aby stabilność fizyko-chemiczna po pierwszym otwarciu fiolki wynosiła 28 dni?” 
Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopuszcza, aby produkt miał dłu ższą stabilno ść fizyko-chemiczn ą 
po rozpuszczeniu, niekoniecznie 28 dni, jednak nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 19: „Dotyczy załącznika cenowego, pakiet nr 10, poz. 12 i 13 (Fluorouracil); Czy Zamawiający 

dopuści preparat Fluorouracil Ebewe, który nie jest kompatybilny z kwasem 
lewofolinowym? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiający wymaga, aby 
stabilność fizyko-chemiczna Fluorouracilu po pierwszym otwarciu wynosiła 28 dni oraz 
stabilność fizyko-chemiczna po sporządzeniu roztworu również 28 dni?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zarówno produkt leczniczy pierwotnie o pisany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i  preparat opisany w pytaniu, nie stawiaj ąc 
dodatkowych wymaga ń. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 14.04.2014 r.  do godziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 12.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
         


