BZP/38/382-1/16

Jastrzębie - Zdrój, 15.02.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

przeprowadzenia postępowania na usługę farmaceutyczną polegającą na
sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej
mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów.
BZP/38/382-1/16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ oraz ZMIANATREŚCI SIWZ Z DNIA 15.02.2016 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytanie nr 1 dot. SIWZ
Zamawiający w treści SIWZ z pkt. 21.20 (dla którego poniżej wnosimy o zmianę numeracji)
wskazuje, iż na kopercie, w której należy umieścić ofertę winien widnieć zapis: „NIE OTWIERAĆ
przed 08.02.2016 r. godz. 12:30, znak sprawy: BZP/38/382-1/16”. W pkt. 23.3 Zwracamy się z
prośbą o ujednolicenie zapisów w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w punkcie
21.20:
z zapisu:
„Oferta na: usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia
pozajelitowego pacjentów BZP/38/382-1/16
NIE OTWIERAĆ przed 08.02.2016 r godz. 12:30, znak sprawy: BZP/38/382-1/16”
Na zapis:
21.10.
„Oferta na: usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia
pozajelitowego pacjentów BZP/38/382-1/16
NIE OTWIERAĆ przed 18.02.2016 r godz. 12:30, znak sprawy: BZP/38/382-1/16”
Pytanie 2 dot. SIWZ
Zamawiający w Formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
wskazuje jako jedną pozycję „ Żywienie pozajelitowe dla noworodków dzieci starszych” następnie
podaje
wykaz preparatów do sporządzania worków do żywienia pozajelitowego zapis, ze
Wykonawca zapewnia możliwość wyboru preparatów. Zgodnie z art.29 ust.1 PZP Zamawiający
powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W związku z tym zwracamy się z prośbą o
uszczegółowienie pozycji asortymentowych tj. wprowadzenie w Formularzu asortymentowo cenowym - 6 pozycji asortymentowych:
1. Żywienie pozajelitowe pełne dla noworodków
2. Żywienie pozajelitowe niepełne dla noworodków
3. Żywienie pozajelitowe immunomodulujące dla noworodków
4. Żywienie pozajelitowe pełne dla dzieci starszych
5. Żywienie pozajelitowe niepełne dla dzieci starszych
6. Żywienie pozajelitowe immunomodulujące dla dzieci starszych
Zapis ogólny „ żywienie pozajelitowe dla noworodków i dzieci starszych” uniemożliwia
Oferentom podanie właściwej ceny dla tak szeroko opisanej pozycji asortymentowej.
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w Załączniku nr
1 ( Formularz asortymentowo – cenowy)
z zapisu:
Formularz asortymentowo – cenowy
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia
pozajelitowego pacjentów
Lp.

Nazwa
Op.

1.

Żywienie
pozajelitowe dla
noworodków i
dzieci starszych

worek

Ilość
worków
roczna
850

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

VAT
[%]

Wartość brutto

RAZEM:
Wykonawca zapewnia możliwość wyboru preparatów do żywienia pozajelitowego, zgodnie
preparatów poniższym wykazem:
Wykaz preparatów (lista produktów) do sporządzania worków do żywienia
pozajelitowego
Dla noworodków i dzieci:
Roztwór glukozy: Glukoza 40%
Roztwory aminokwasów: Aminoven Infant, Primene
Woda do wstrzykiwań: Aqua pro injectione
Emulsje tłuszczowe: Smoflipid, Clinoleic
Fosforany: Glycophos
Wapń: Calcium Gluconicum
Elektrolity: 10% NaCl, 15%KCl, 20% MgS04
Pierwiastki śladowe: Peditrace
Witaminy (rozpuszczalne w wodzie i tłuszczu): Soluvit N, Vitalipid N Infant
Dodatki specjalne: Omegaven
Na zapis:
Formularz asortymentowo – cenowy
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia
pozajelitowego pacjentów
Lp.

Nazwa

worek

Ilość
worków
roczna
160

worek

460

worek

20

worek

210

Op.
1.

2.

3.

4.

Żywienie pozajelitowe
immunomodulujące dla
noworodów i dzieci
starszych
Żywienie pozajelitowe
częściowe dla noworodków i
dzieci starszych
Żywienie pozajelitowe
kompletne dla noworodków
i dzieci starszych
Żywienie pozajelitowe
starter

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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RAZEM:
Wykonawca zapewnia możliwość wyboru preparatów do żywienia pozajelitowego, zgodnie
preparatów poniższym wykazem:
Wykaz preparatów (lista produktów) do sporządzania worków do żywienia
pozajelitowego
Dla noworodków i dzieci:
Roztwór glukozy: Glukoza 40%
Roztwory aminokwasów: Aminoven Infant, Primene
Woda do wstrzykiwań: Aqua pro injectione
Emulsje tłuszczowe: Smoflipid, Clinoleic
Fosforany: Glycophos
Wapń: Calcium Gluconicum
Elektrolity: 10% NaCl, 15%KCl, 20% MgS04
Pierwiastki śladowe: Peditrace
Witaminy (rozpuszczalne w wodzie i tłuszczu): Soluvit N, Vitalipid N Infant
Dodatki specjalne: Omegaven
Pytanie 3 dot. SIWZ
Zamawiający w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w
aspekcie – „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt.1 określił, że dostawa gotowych mieszanin w
postaci worków ma być dokonywana na poszczególne oddziały Szpitala.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę niniejszego punktu SIWZ w ten sposób, że
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć gotowe mieszaniny w postaci worków do Apteki
szpitalnej Zamawiającego, a zadaniem Apteki będzie dalsze rozprowadzenie worków na
poszczególne oddziały.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4 dot. SIWZ
Zamawiający w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w
aspekcie nazywanym „ Opis przedmiotu zamówienia „ w pkt.13 określił, że oferowane produkty
posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do
Zamawiającego”.
Wskazany przez Zamawiającego okres ważności dotyczy produktów dopuszczonych do obrotu i
używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wskazać należy, że przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa farmaceutyczną, w której
mieszaniny żywieniowe są przygotowane metodą ex tempore. Okres ważności mieszanin wskazany
przez Zamawiającego jest niemożliwy do wykonania w praktyce i niedopuszczalny pod względem
farmaceutycznym z uwagi na fakt, iż w ramach niniejszej usługi nie są wykonywane standardowe
leki sprzedawane w aptekach, których termin ważności może wynosić co najmniej 12 miesięcy. Z
uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 13 „ Opisu przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w Załączniku nr
1 ( Formularz asortymentowo – cenowy) w punkcie 13;
z zapisu:
„13. Oferowane produkty posiadają termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich
dostarczenia do Zamawiającego.”
na zapis:
„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem ważności dostosowanym
odpowiednio do charakterystyki poszczególnej mieszaniny. Mieszaniny będą precyzyjnie
oznakowane
pod względem terminu ważności, z podaniem daty sporządzenia oraz daty
przydatności do użycia. Przez podanie daty rozumie się wskazanie, dnia, miesiąca i roku.”
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Pytanie 5 dot. SIWZ
Zamawiający w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ w
akapicie nazywanym „ Opis przedmiotu zamówienia „ w pkt.20 wskazuje, że Wykonawca winien
zaakceptować umowę powierzenie przetwarzania danych osobowych ( według Załącznika nr 9 do
SIWZ). Z kolei we wzorze Umowy na realizację zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ
w § 4 pkt.5 Zamaiwający wskazuje , że powyższa umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
W związku z powyższym, mając na uwadze rozbieżności w numeracji załącznika – umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwracamy się z prosba do zamawiającego o
ujednolicenie zapisów poprzez określenie poprzez poprawnej numeracji załączników.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w Załączniku nr
8 ( Wzór umowy) w § 4 pkt.5:
Z zapisu:
„5. Wykonawca wykaże się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i innych
danych wrażliwych przekazywanych przez Zamawiającego posiadaniem w zakresie ochrony
instytucjonalnej certyfikatu procesu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001 oraz zaakceptuje
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (według Załącznika nr 10 do SIWZ).”
Na zapis:
„5. Wykonawca wykaże się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i innych
danych wrażliwych przekazywanych przez Zamawiającego posiadaniem w zakresie ochrony
instytucjonalnej certyfikatu procesu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001 oraz zaakceptuje
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (według Załącznika nr 9 do SIWZ).”
Pytanie 6 dot. Wzoru umowy
Zgodnie z treścią Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ w § 5 pkt.3 w przypadku
stwierdzenie braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym
Wykonawcę.
Prosimy o wprowadzenie zmiany do nieniejszego punktu Wzoru umowy, polegające na tym, że
braki ilościowe stwierdzone zostaną w protokole odbioru worków z mieszaninami. Jednocześnie
zwracamy się z prośbą wskazanie osób, które w imieniu Zamawiającego zgłaszać będą braki
jakościowe oraz błędy w identyfikacji mieszanin. Prosimy także o doprecyzowanie jak należy
interpretować zapis:” niezwłocznie”, tj. do jakiego momentu Zamawiający będzie mógł powiadomić
Wykonawcę o wystąpieniu powyższych okoliczności oraz sformułowanie „ Wykonawca zobowiązany
jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 6 godzin”, tj. poprzez wskazanie na czym ma polegać
rozpatrzenie reklamacji
W związku z powyższym prosimy także o odpowiednią zmianę zapisu § 5 pkt.3 Wzoru umowy,
który odnosi się do poruszonej w niniejszym punkcie kwestii.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7 dot. Wzoru umowy
Zamawiający we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ w § 3 pkt.1 określa, że
należność za dostarczone produkty płatna będzie zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą w
terminie 60 dni od dnia doręczenie faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu
przedmiotu zamówienia. Prosimy o wprowadzenie zmiany do niniejszego punktu Wzoru umowy ,
polegającej na tym , że termin płatności będzie wynosił 30 dni od dnia doręczenie faktury do
siedziby zamawiającego, po uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 8 dot. SIWZ
Zamawiający w pkt.101.) SIWZ powołał się w jego treści na oświadczenie dotyczące przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, które zdaniem zamawiającego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Wskazujemy jednakże, że załącznikiem nr 7 do SIWZ jest oświadczenie o posiadaniu pozwoleń na
dopuszczenie do obrotu i uzywania oraz o potwierdzeniu gotowości ich udostępnienia, natomiast
oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ. W związku z powyższym prosimy o zmianę numeracji załącznika w niniejszym punkcie
SIWZ.
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w punkcie 10.1)
z zapisu:
„10.1)Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy PZP, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, albo
informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – według Załącznika nr 7 do SIWZ.”
na zapis:
„10.1)Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy PZP, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy, albo
informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – według Załącznika nr 6 do SIWZ.”
Pytanie 9 dot. SIWZ
Zamawiający w treści pkt.19.2. SIWZ powołał się na termin zadawania pytań do treści SIWZ, o
którym mowa w pkt.19 Wskazujemy, że termin do złożenie wniosku o udzielenie wyjaśnień w
zakresie niejasnych postanowień SIWZ został określony w pkt.19.1 SIWZ, za nie w pkt.19. W
związki z powyższym prosimy o zmianę numeracji punktu SIWZ, na którym powołuje
się
Zamawiający w niniejszym punkcie poprzez wpisania zwrotu „ o którym mowa w pkt19.1”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w punkcie 19.2)
Z zapisu:
„19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.”
Na zapis:
„19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19.1 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.”
Pytanie 10 dot. SIWZ
Zgodnie z pkt.19.5. SIWZ Wykonawcy , którzy pobrali ze strony Zamawiającego SIWZ, chcący
otrzymać od Zamawiającego informacje dotyczące zmiany jej treści, zobowiązani są do
poinformowania o tym fakcie zamawiającego w sposób wskazany w pkt16 SIWZ. Wskazujemy , że
pkt.16 SIWZ odnosi się do terminu związania ofertą , natomiast pkt. 17 wskazuje na sposób
porozumiewania się z Zamaiającem oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. W związku z
powyższym prosimy o zmianę numeracji punktu, na który powołuje się Zamawiający w niniejszym
postanowieniu SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w punkcie 19.5)
Z zapisu:
„19.5. Uwaga: Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą
elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o których
mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób,
o którym mowa w pkt 16 SIWZ.”
Na zapis:
„19.5. Uwaga: Wykonawcy, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia drogą
elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego, a chcieliby otrzymywać informacje, o których
mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w sposób,
o którym mowa w pkt 17 SIWZ.”
Pytanie11 dot. SIWZ
Wskazujemy, że w pkt.21 SIWZ Zamawiający po punkcie 21.9 umoeścił 21.20 i dalej
konsekwentnie kontynuował taką numerację. Uprzejmie prosimy o zmianę numeracji w punkcie 21
SIWZ oraz uwzględnienie tych treści SIWZ i jej załącznikach, w których Zamawiający powołuje się
na treść postanowień posiadających błędną numerację.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w punkcie 21.20
– 21.24)
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Z zapisu:
„21.20. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia
pozajelitowego pacjentów BZP/38/382-1/16
NIE OTWIERAĆ przed 18.02.2016 r godz. 12:30, znak sprawy: BZP/38/382-1/16”
21.21. Koperta w której znajduje się oferta musi być zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie.
21.22. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
21.23. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 20.10 oraz dodatkowo
oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
21.24. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega
ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ
OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy
PZP.
Na zapis:
„21.10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na: usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia
pozajelitowego pacjentów BZP/38/382-1/16

21.11.
21.12.
21.13.

21.14.

NIE OTWIERAĆ przed 18.02.2016 r godz. 12:30, znak sprawy: BZP/38/382-1/16”
Koperta w której znajduje się oferta musi być zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie.
Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 21.10 oraz dodatkowo
oznaczone słowami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA
CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 Ustawy PZP.”

Pytanie 12 dot. SIWZ
Zamawiający w pkt. 21.23 SIWZ ( posiadającym błędną numerację, o której mowa powyżej )
powołał się na pkt. 20.10 SIWZ, który nie istnieje w zapisach SIWZ dla niniejszego postępowania,
ponieważ pkt. 20 SIWZ dotyczy wadium. Wnioskujemy, iż Zamawiający zamierzał powołać się na
pkt.21.20 ( błędnie oznaczony, gdyż winno być 21.10).
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 11.
Pytanie 13 dot. SIWZ
Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w „ Opisie przedmiotu zamówienia: w pkt. 1 wskazuje, że
mieszaniny będą przygotowywane na podstawie indywidualnych recept. Wskazać należy, że dla
usługi farmaceutycznej właściwe jest zlecenie lekarskie , które mylnie utożsamiane jest z tzw.
„receptą”. Niniejsze zlecenie nie spełnia wymogów dla recept określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Dlatego też konieczne jest

6

usunięcie powyższego zapisu SIWZ i jej załączników w miejscach, w których odnoszą się do „
recepty lekarskiej” lub „ recepty”
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 1 do
SIWZ, tj.: Formularza asortymentowo- cenowego ) Opis przedmiotu zamówienia w punkcie
1,2,3,4,5,6,7 oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ ( Wzór umowy § 2) w ustępie: 2,3,4,5,6,7
Z zapisu:
A) załącznik nr 1
„ 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do
żywienia pozajelitowego wykonywanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą
gotowej mieszaniny w postaci worków na poszczególne oddziały szpitala.
1.
Podstawą do wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego będzie wystawiona przez
Zamawiającego recepta elektroniczna oraz jej wydruk papierowy uzupełniony imienna
pieczątką i podpisem osoby zlecającej oraz pieczątką oddziału, zawierającą następujące
informacje:
a) imię i nazwisko pacjenta lub imię i nazwisko matki z oznaczeniem płci i kolejności urodzenia
b) nr PESEL pacjenta lub data urodzenia pacjenta
c) masa ciała pacjenta
d) skład mieszaniny pozajelitowej ( podany w mililitrach). Zamawiający będzie podawał skład
mieszaniny , według listy produktów wymienionych w załączniku nr 1, stanowiącym
integralną część umowy
e) czas podania
f) objętość całkowita worka
3.
Recepty przesyłane będą przez Odziały Zamawiającego: Oddział Intensywnej Terapii
Dziecięcej, Oddział Neonatologii
4.
Dostawa odbywać się będzie do godziny 18:00 w dniu zlecenia na podstawie recepty, o
której mowa w ust. 2.
5.
Recepty muszą być przesyłane do Wykonawcy do godziny 10:00 każdego dnia z użyciem
aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę lub awaryjnie na adres e-mail: ……………………….. lub
pod numer faxu ……………………………
6.
Recepty przesłane po godzinie 10.00, realizowane będą w kolejnym dniu roboczym.
7.
W trudnych do przewidzenia sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym z Wykonawcą i za
jego zgodą, recepta przesłane po godz. 10-tej będzie zrealizowana w tym samym dniu
(dostawa na cito).
na zapis:
„1. Przedmiotem zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do
żywienia pozajelitowego wykonywanych na podstawie indywidualnych recept lub złeceń
lekarskich, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków na poszczególne oddziały
szpitala.
2.
Podstawą do wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego będzie wystawiona przez
Zamawiającego recepta elektroniczna lub zlecenie lekarskie elektroniczne oraz jej wydruk
papierowy uzupełniony imienna pieczątką i podpisem osoby zlecającej oraz pieczątką
oddziału, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko pacjenta lub imię i nazwisko matki z oznaczeniem płci i kolejności urodzenia
b) nr PESEL pacjenta lub data urodzenia pacjenta
c) masa ciała pacjenta
d) skład mieszaniny pozajelitowej ( podany w mililitrach). Zamawiający będzie podawał skład
mieszaniny , według listy produktów wymienionych w załączniku nr 1, stanowiącym
integralną część umowy
e) czas podania
f) objętość całkowita worka
3.
Recepty lub zleceniea lekarskie przesyłane będą przez Odziały Zamawiającego: Oddział
Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddział Neonatologii
4.
Dostawa odbywać się będzie do godziny 18:00 w dniu zlecenia na podstawie recepty lub
zlecenia lekarskiego, o której mowa w ust. 2.
5.
Recepty lub zleceniea lekarskie muszą być przesyłane do Wykonawcy do godziny 10:00
każdego dnia z użyciem aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę lub awaryjnie na adres email: ……………………….. lub pod numer faxu ……………………………
6.
Recepty lub zleceniea lekarskie przesłane po godzinie 10.00, realizowane będą w kolejnym
dniu roboczym.
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7.

W trudnych do przewidzenia sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym z Wykonawcą i za
jego zgodą, recepta lub zlecenie lekarskie przesłane po godz. 10-tej będzie zrealizowana w
tym samym dniu (dostawa na cito).”

B) Załącznik nr 8 § 2 ust. 2.
z zapisu:
„2.Podstawą do wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego będzie wystawiona przez
Zamawiającego recepta elektroniczna oraz jej wydruk papierowy uzupełniony imienna
pieczątką i podpisem osoby zlecającej oraz pieczątką oddziału, zawierającą następujące
informacje:
a)
b)
c)
d)

imię i nazwisko pacjenta lub imię i nazwisko matki z oznaczeniem płci i kolejności urodzenia
nr PESEL pacjenta lub data urodzenia pacjenta
masa ciała pacjenta
skład mieszaniny pozajelitowej ( podany w mililitrach). Zamawiający będzie podawał skład
mieszaniny , według listy produktów wymienionych w załączniku nr 1, stanowiącym
integralną część umowy
e) czas podania
f) objętość całkowita worka
3. Recepty przesyłane będą przez Odziały Zamawiającego.
4. Dostawa odbywać się będzie do godziny 18:00 w dniu zlecenia na podstawie recepty, o której
mowa w ust. 2.
5. Recepty muszą być przesyłane do Wykonawcy do godziny 10:00 każdego dnia z użyciem
aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę lub awaryjnie na adres e-mail: ……………………….. lub
pod numer faxu ……………………………
6. Recepty przesłane po godzinie 10.00, realizowane będą w kolejnym dniu roboczym.
7. W trudnych do przewidzenia sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym z Wykonawcą i za jego
zgodą, recepta przesłana po godz. 10-tej będzie zrealizowana w tym samym dniu (dostawa
na cito).
na zapis:
„2. Podstawą do wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego będzie wystawiona przez
Zamawiającego recepta elektroniczna lub zlecenie lekarskie elektroniczne oraz jej wydruk
papierowy uzupełniony imienna pieczątką i podpisem osoby zlecającej oraz pieczątką oddziału,
zawierającą następujące informacje:
a)
b)
c)
d)

imię i nazwisko pacjenta lub imię i nazwisko matki z oznaczeniem płci i kolejności urodzenia
nr PESEL pacjenta lub data urodzenia pacjenta
masa ciała pacjenta
skład mieszaniny pozajelitowej ( podany w mililitrach). Zamawiający będzie podawał skład
mieszaniny , według listy produktów wymienionych w załączniku nr 1, stanowiącym
integralną część umowy
e) czas podania
f) objętość całkowita worka
3. Recepty lub zlecenie lekarskie przesyłane będą przez Odziały Zamawiającego.
4. Dostawa odbywać się będzie do godziny 18:00 w dniu zlecenia na podstawie recepty lub
zlecenia lekarskiego , o której mowa w ust. 2.
5. Recepty lub zlecenia lekarskie muszą być przesyłane do Wykonawcy do godziny 10:00 każdego
dnia z użyciem aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę lub awaryjnie na adres e-mail:
……………………….. lub pod numer faxu ……………………………
6.Recepty lub zlecenia lekarskie przesłane po godzinie 10.00, realizowane będą w kolejnym dniu
roboczym.
7.W trudnych do przewidzenia sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym z Wykonawcą i za jego
zgodą, recepta lub zlecenie lekarskie przesłane po godz. 10-tej będzie zrealizowane w tym
samym dniu (dostawa na cito).

Pytanie 14 dot. SIWZ
Zamawiający w Formularzu Ofertowym wskazał w ramach oświadczeń w pkt.2, co następuje „
Jednocześnie oświadczamy że akceptujemy wzór umowy ( Załącznik nr 9 do SIWZ ) (…)”
Jednakże wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
W związku z powyższym prosimy o zmianę numeracji załącznika, na który powołuje się
zamawiający w niniejszym punkcie.
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do
SIWZ, tj.: (Formularz ofery) w punkcie 2:
Z zapisu:
„2. Akceptujemy wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) i w przypadku wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.”

Na zapis:
„2. Akceptujemy wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) i w przypadku wybrania naszej
oferty zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach określonych w SIWZ, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.”
Pytanie 15 dot. Wzoru umowy
Zamawiający w § 2 pkt.16 wzoru umowy wskazał, iż „umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr
1 do umowy(…) „. Wskazujemy, iż niniejszym opisem Zamawiający de facto nie wyjaśnił od jakiego
momentu umowa zacznie obowiązywać. W związku z powyższym prosimy o amianę niniejszego
postanowienia umownego poprzez wskazanie, że „ umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do
umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 8 do
SIWZ, tj.: (Wzór umowy) w § 2 pkt.16, oraz w punkcie 7 SIWZ tj . TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA, oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ ( Formularz oferty) „Termin realizacji umowy”.
Z zapisu:
A) Załącznik nr 8
„16.Umowa obowiązuje: 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo cenowy).”
Na zapis:
„16.Umowa obowiązuje: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo cenowy).”
B) SIWZ punkt 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Z zapisu:
„Termin realizacji przedmiotu zamówienia:12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, lub do
czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz
asortymentowo - cenowy).”
C) Załącznik nr 2 (Formularz oferty)
Na zapis:
„Termin realizacji przedmiotu zamówienia:12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do czasu
wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz
asortymentowo - cenowy).”
z zapisu:
„Termin realizacji Umowy:
Umowa obowiązuje: - 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo cenowy).”

Na zapis:
„Termin realizacji Umowy:
Umowa obowiązuje: - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do czasu wykorzystania
zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 do umowy (Formularz asortymentowo cenowy).”
Pytanie 16 dot. Wzoru umowy
W § 4 wzoru umowy zamawiający wprowadził błędną numerację, ponieważ zaczął opis niniejszego
postanowienia od ust.2 oraz po ust. 7 wprowadził ust. 10. W związku z powyższym prosimy o
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odpowiednią zmianę numeracji w niniejszego postanowienia umownego oraz wprowadzenie
odpowiednich zmian w treści pozostałych postanowień umowy, w których zostały powołane błędnie
ponumerowane postanowienia.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 8 do
SIWZ, tj.: (Wzór umowy) w § 4;
Z zapisu:
„1. Wykonawca sporządzał będzie oferowane mieszaniny do żywienia pozajelitowego wykonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.
Nr45,poz.271 z późn.zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i zaleceniami polskich i
europejskich
Towarzystw Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
2.
Warunki, w jakich sporządzane są mieszaniny do żywienia pozajelitowego odpowiadają
wymaganiom Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), a w szczególności:
a)
Wykonawca prowadzi monitoring zapylenia miejsca sporządzenia mieszanin żywienia
pozajelitowego w trakcie sporządzania mieszanin zgodnie ze standardami Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego w tym zakresie i udostępni wyniki pomiarów na
wezwanie zamawiającego
b)
Wykonawca prowadzi monitoring mikrobiologiczny mieszanin żywienia pozajelitowego co
najmniej poprzez zastosowanie testów posiewowych wykonywanych przez akredytowane
laboratorium mikrobiologiczne co najmniej jeden raz na dzień sporządzania i udostępni
wyniki tych badań na wezwanie Zamawiającego.
c)
Wykonawca posiada system pomiarowy do ciągłego monitoringu i rejestracji parametrów
środowiskowych komory sporządzania, co najmniej w zakresie pomiarów temperatury,
wilgotności. Wykonawca podda się audytowi Zamawiającego w zakresie posiadania i
funkcjonowania systemu ciągłego monitoringu przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia.
d)
Wykonawca prowadzi stały monitoring parametrów środowiskowych miejsc tymczasowego
przechowywania mieszanin (lodówki), co najmniej w zakresie stałych pomiarów
temperatury, wilgotności. Wykonawca podda się audytowi Zamawiającego w zakresie
posiadania i funkcjonowania stałego systemu monitoringu miejsc przechowywania
mieszanin przed przystąpieniem do realizacji zmówienia.
e)
Wykonawca przygotowuje mieszaniny żywienia pozajelitowego w workach typu EVA,
workach UV stabilnych, workach wielowarstwowych lub strzykawkach UV stabilnych
w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.
3. Wykonawca zapewni dostęp do aplikacji on-line umożliwiającej wystawianie recept i składanie
zamówienia bezpośrednio do pracowni żywieniowej. Aplikacja winna liczyć i wizualizować
podstawowe parametry stabilności zamawianej mieszaniny takie jak:
a.
współczynnik CAN
b.
iloczyn jonów wapnia i fosforu
c.
osmolarność
d.
podaż do żył centralnych lub obwodowych
e.
algorytm wewnętrznej weryfikacji numeru PESEL pacjenta.
4.
Aplikacja winna informować lekarza wystawiającego receptę o możliwym przekroczeniu
zalecanego poziomu parametrów krytycznych. Baza danych aplikacji powinna być
zlokalizowana w miejscu zapewniającym stały monitoring bezpieczeństwa danych zgodnym z
wymogami GIODO a połączenie on-line winno być chronione protokołem szyfrowanym
uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.
5. Wykonawca wykaże się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i innych
danych wrażliwych przekazywanych przez Zamawiającego posiadaniem w zakresie ochrony
instytucjonalnej certyfikatu procesu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001 oraz
zaakceptuje umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (według Załącznika nr 9 do
SIWZ).
6. Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim,
zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje.
7. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie
wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.
10. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.”
Na zapis:
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1. Wykonawca sporządzał będzie oferowane mieszaniny do żywienia pozajelitowego wykonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr45,poz.271
z późn.zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i zaleceniami polskich i europejskich
Towarzystw Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
2. Warunki, w jakich sporządzane są mieszaniny do żywienia pozajelitowego odpowiadają
wymaganiom Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), a w szczególności:
a)
Wykonawca prowadzi monitoring zapylenia miejsca sporządzenia mieszanin żywienia
pozajelitowego w trakcie sporządzania mieszanin zgodnie ze standardami Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego w tym zakresie i udostępni wyniki pomiarów na
wezwanie zamawiającego
b)
Wykonawca prowadzi monitoring mikrobiologiczny mieszanin żywienia pozajelitowego co
najmniej poprzez zastosowanie testów posiewowych wykonywanych przez akredytowane
laboratorium mikrobiologiczne co najmniej jeden raz na dzień sporządzania i udostępni
wyniki tych badań na wezwanie Zamawiającego.
c)
Wykonawca posiada system pomiarowy do ciągłego monitoringu i rejestracji parametrów
środowiskowych komory sporządzania, co najmniej w zakresie pomiarów temperatury,
wilgotności. Wykonawca podda się audytowi Zamawiającego w zakresie posiadania i
funkcjonowania systemu ciągłego monitoringu przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia.
d)
Wykonawca prowadzi stały monitoring parametrów środowiskowych miejsc tymczasowego
przechowywania mieszanin (lodówki), co najmniej w zakresie stałych pomiarów
temperatury, wilgotności. Wykonawca podda się audytowi Zamawiającego w zakresie
posiadania i funkcjonowania stałego systemu monitoringu miejsc przechowywania
mieszanin przed przystąpieniem do realizacji zmówienia.
e)
Wykonawca przygotowuje mieszaniny żywienia pozajelitowego w workach typu EVA,
workach UV stabilnych, workach wielowarstwowych lub strzykawkach UV stabilnych
w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.
3. Wykonawca zapewni dostęp do aplikacji on-line umożliwiającej wystawianie recept i składanie
zamówienia bezpośrednio do pracowni żywieniowej. Aplikacja winna liczyć i wizualizować
podstawowe parametry stabilności zamawianej mieszaniny takie jak:
a.
współczynnik CAN
b.
iloczyn jonów wapnia i fosforu
c.
osmolarność
d.
podaż do żył centralnych lub obwodowych
e.
algorytm wewnętrznej weryfikacji numeru PESEL pacjenta.
4.

5.

6.
7.

8.

Aplikacja winna informować lekarza wystawiającego receptę o możliwym przekroczeniu
zalecanego poziomu parametrów krytycznych. Baza danych aplikacji powinna być
zlokalizowana w miejscu zapewniającym stały monitoring bezpieczeństwa danych zgodnym z
wymogami GIODO a połączenie on-line winno być chronione protokołem szyfrowanym
uniemożliwiającym dostęp osób nieuprawnionych.
Wykonawca wykaże się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych i innych
danych wrażliwych przekazywanych przez Zamawiającego posiadaniem w zakresie ochrony
instytucjonalnej certyfikatu procesu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001 oraz
zaakceptuje umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (według Załącznika nr 9 do
SIWZ).
Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim,
zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje.
W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie
wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.”

Pytanie 17 dot. Wzoru umowy
Zamawiający w § 4 ust.5 wzoru umowy powołał się w jego treści na Załącznik nr 10 do SIWZ –
umowę powierzenie przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy, że umowa ta stanowi
Załącznik nr 9 do SIWZ. Prosimy o odpowiednią zmianę numeracji w niniejszym postanowieniu
umownym.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 5
Pytanie 18 dot. Wzoru umowy
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W § 8 wzoru umowy zama=wiający wprowadził w ust. 1 błędną numerację, ponieważ zaczął opis
niniejszego postanowienia od litery b). W związku z powyższym prosimy o odpowiednią zmiane
numeracji w niniejszego postanowienia umownego oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w treści
pozostałych postanowień umownych, w których zostały powołane błędnie ponumerowane
postanowienia.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 8 do
SIWZ, tj.: (Wzór umowy) w § 8;
Z zapisu;
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
b) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
c) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej
części zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o
złej jakości, towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości
niezgodnej z zamówieniem;
d) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za
każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin
wymiany wadliwego przedmiotu umowy;
e) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
f) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych
niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 3% wartości umowy brutto.
g) W wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdą godzinę opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy.
Na zapis:

1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części
zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości,
towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
c) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3%
wartości umowy brutto.
e) W wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy.

Pytanie 19 dot. SIWZ
W § 8 ust.1. lit. d) ( zgodnie z pierwotną numeracją ) wzoru umowy Zamawiający określił, że
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niż
1000 zł, za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany
wadliwego przedmiotu umowy. Z koleiw lit.g) wskazał, że zostanie naliczona kara umowna w
wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy. Wskazujemy, że zamawiający przewidział dwukrotnie naliczenie kary umownej za to samo
naruszenie postanowień umowy. W jednym przypadku przewidział naliczenie kary za każdą godzinę
opóźnienia, a w drugim za każdy dzień opóźnienia. W związku z powyższym prosimy o zmianę
powyższych zapisów umownych i w prowadzenie jednej kary za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 19.
Pytanie 20 dot.Wzoru umowy
W § 2 umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych Zamawiający wprowadził błędna
numerację, ponieważ zaczął opis niniejszego postanowienia od pkt. b. W związku z powyższym
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prosimy o odpowiednią zmianę numeracji w niniejszego postanowienia umownego, zaczynając od
ust.”1” oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w treści pozostałych postanowień umownych, w
których zostały powołane błędnie ponumerowane postanowienia.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 9 do
SIWZ, tj.: Wzór umowy - POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z zapisu:
a. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy PRZYJMUJĄCY może
przetwarzać dane wynikające z realizacji umowy na „Usługę farmaceutyczną polegającą na
sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w
postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów BZP/38/382-.1/16, na podstawie
indywidualnych recept na poszczególne oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
b. PRZYJMUJĄCY może przetwarzać dane osobowe przekazane przez POWIERZAJĄCEGO w
zakresie zgodnym z Umową zawartą pomiędzy stronami.
Na zapis:
1. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy PRZYJMUJĄCY może
przetwarzać dane wynikające z realizacji umowy na „Usługę farmaceutyczną polegającą na
sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w
postaci worków do żywienia pozajelitowego pacjentów BZP/38/382-.1/16, na podstawie
indywidualnych recept na poszczególne oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
2. PRZYJMUJĄCY może przetwarzać dane osobowe przekazane przez POWIERZAJĄCEGO w
zakresie zgodnym z Umową zawartą pomiędzy stronami.”

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 8 do SIWZ, tj.: Wzór umowy – dodaje kolejny punkt w § 2 pkt.17,
który otrzymuje brzmienie:
„17.Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej
wartości danego pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty.”
oraz dodaje kolejny punkt 25 w Załączniku nr 1 ( Formularz asortymentowo – cenowy)
który otrzymuje brzmienie:
„26. Dopuszcza się dokonanie przez Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danym pakiecie, przy zachowaniu
maksymalnej wartości danego pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w
stosunku do treści oferty.”

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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