
 
Projekt nr RPLD.10.03.03-10-C002/19 pn. „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”  współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego  na lata 2014-2020 

 
 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8 

Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek 

administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

NIP: 835-132-87-53, Regon: 750081271, KRS: 0000174011 

Tel. +48 729-059-534, e-mail: agulska@szpitalrawa.pl 

 

 
      Rawa Mazowiecka, dn. 05.08.2020 r.  

 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego „Dostawa leków-fortrans” o numerze sprawy ZP/05/2020  
 
 
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że w 
postępowaniu dotyczącym „Dostawy leków-fortrans” w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 
zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień: 
  
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści  wycenę 84 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest 

jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu 

Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest 

korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W 

przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 
Pytanie nr 2 
Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 

Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 3 
Do §2 ust. 5 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 realizacji zamówienia do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 4 
Do §3 ust. 3 wzoru umowy: Czy w celu potwierdzenia właściwego sposobu transportu artykułów 

termolabilnych, wystarczający będzie wydruk z rejestratora temperatury? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza.  

 
Pytanie nr 5 
Do §5 ust. 1 wzoru umowy: Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas 

ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc 

zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system 

szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracanym z 

podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z 

powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby 
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uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §5 ust. 1 wzoru umowy, dlatego też 

prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od 

chwili zgłoszenia nieprawidłowości. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 
Pytanie nr 6 
Do §6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary 

umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% ale 

obliczane od wartości NIEZREALIZOWANEJ wartości umowy brutto? 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 
Pytanie nr 7 
Do §6 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary 

umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 wzoru umowy do wysokości 1% wartości 

niedostarczonego w terminie / reklamowanego asortymentu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 

Pytanie nr 8 
Do §6 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy: Prosimy o obniżenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 

pkt 5 wzoru umowy o wysokości 1% wartości towaru którego dotyczy niedostarczona w terminie 

dokumentacja za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 

 

Pytanie nr 9 
Do §11 ust. 1 wzoru umowy: Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji 

finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §11 ust. 

1, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, 

Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych 

dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na 

temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie 

oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej 

podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe a w szczególności:  bilans, rachunek zysków i strat, 

informacja dodatkowa są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

 
 

         Z poważaniem 

 


