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Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem 

 

 

Dotyczy postępowania nr 36/ZP/2020 

 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje 

o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego symbolem 36/ZP/2020, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa leków”. 

 

Pytanie 1 

Do §8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia 

dotyczącego wysokości kary umownej z tytułu zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub 

wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości brutto towaru, 

którego opisywana zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki? Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność 

kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona 

kara w wysokości nie większej niż 8,5% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. 

Natomiast dla Sprzedającego przewidziana jest kara w wysokości 3 650% w skali roku (10% x 365 dni) za 

opóźnienie świadczenia. Jednocześnie 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: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §8 ust. 1 pkt 3 wzoru 

umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 3 

Do §8 ust. 3 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: , pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie 

miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych 

i powszechnie obowiązujących norm prawnych.”. 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 4 

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie 

koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z prośbą o zmianę 
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warunków w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze względu na wymuszoną zmianę 

organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz osób świadczących pracę (w tym również 

poczty, firm kurierskich, banków) wnosimy o zmianę formy złożenia oferty na elektroniczną. 

 

 Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, jedynie forma komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza 

możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, pozwoli wykonawcom zamówień publicznych na 

przygotowanie i złożenie oferty. 

 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 5 

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: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona internetowa, zakładka zamówienia publiczne: szpital.zlotow.pl) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 


