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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 27.05.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/30/13 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych. 
 
 

                                       Wyjaśnienie nr  1 
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Wykonawca nr 1  

1) Czy Zamawiający w zadaniu 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
równoważnego w formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg 
rozpuszczony w 50ml 0,9%NaCl? 
Zastosowanie cyprofloksacyny w postaci roztworu gotowego do podaży podnosi 
bezpieczeństwo terapii i stanowi oszczędność dla szpitala, ponieważ nie wymaga 
użycia dodatkowego sprzętu i płynów infuzyjnych koniecznych do przygotowania 
leku w przypadku cyprofloksacyny w postaci koncentratu w ampułkach i fiolkach. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w 
formie roztworu gotowego do podaży Ciprofloxacin Kabi 100mg rozpuszczony w 50ml 
0,9%NaCl w ilości 10.000 wlewów. 

 
2) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, 
zawierającego aminokwasy 68,0g, glukozę 200,0g, emulsję tłuszczową 80,0g, azot 
10,8g i energię niebiałkową 1600 kcal objętość 2053ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
3) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, 
zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 
8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, 
zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 100,0g, emulsję tłuszczową 40,0g, azot 
5,4g i energię niebiałkową 800 kcal objętość 1026ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
5) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, 
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zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 
8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
6) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania 
obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0g, glukozę 130,0g, emulsję 
tłuszczową 68,0g, azot 7,2g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
7) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania 
obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję 
tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
8) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania 
obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 97,0g, emulsję 
tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
9) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z 
tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 
38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) 
węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
10) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z 
tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją 
tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju 
rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
11) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z 
tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 
38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) 
węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
12) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z 
tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją 
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tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju 
rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
13) Czy Zamawiający w zadaniu 9 w pozycji 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 

komorowego SMOFKabiven bez elektrolitów, zawierającego 10% roztwór 
aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% 
oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 
187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Wykonawca nr 2 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 1 leku Plofed 1% 

em. do wstrz.iv 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml?. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Wykonawca nr 3 
 

I. § 1 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania 
zapisu poprzez dodanie  sformułowania : „ z zastrzeżeniem jednak  postanowień 
niniejszej umowy w tym  ust.8 poniżej”  ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

II.  § 1 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania 
zapisu poprzez dodanie  sformułowania : „ z zastrzeżeniem jednak  postanowień 
niniejszej umowy w tym  ust.8 poniżej”  ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

III.  § 1 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania 
zapisu poprzez określenie minimalnego poziomu zakupu na 70%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

IV.  § 1 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania 
zapisu poprzez dodanie  sformułowania : „ z uwzględnieniem postanowienia  ust.8 
poniżej”  ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

V. § 8 ust.1  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość: (a) dodania po 
słowach „nie ma prawa” sformułowania „ bez zgody Kupującego”, (b) dodania na 
zakończenie zdań w następującym brzmieniu: „ Zgody takiej Zamawiający  nie 
może 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.”? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

VI.  § 10 ust. 1 lit.a)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość 
zmodyfikowania zapisu poprzez: obniżenie kary umownej do 0,2%  , a także 
wykreślenie zdania „ jednak nie mniej niż 50zł za każdy dzień opóźnienia”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

VII.  § 10 ust. 1 lit.b)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość 
zmodyfikowania zapisu poprzez: obniżenie kary umownej do 5%  , a także 
określenie  wartości, od której będzie liczona, jako „ wartość brutto niewykonanej 
części umowy” ? 

UWAGA  – funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś 
nadmierna restrykcyjność. Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być 
miarkowany – i to zarówno jak chodzi o wskazanie procentowe naliczania, jak i 
wartość stanowiącą podstawę naliczania.  Przepis art.484 §2 kc. daje  wykonawcy 
(dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w 
znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

VIII.  § 12  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu 
poprzez dodanie  sformułowania : „ z zastrzeżeniem jednak  postanowień 
niniejszej umowy w tym §1  ust.8  powyżej”  ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

IX.  § 13 ust. 1  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania 
zapisu poprzez (a) dodanie po słowach „jest dopuszczalna”  sformułowania :   „z 
uwzględnieniem postanowienia §1 ust.8 powyżej”  ,(b) dodanie na zakończenie 
sformułowania „Zmiany cen wskazane niniejszym postanowieniem powyżej 
następują z dniem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących, bez 
obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy.” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

X. § 13 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego 
postanowienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

XI.  § 13 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego 
postanowienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

XII.  § 13 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego 
postanowienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

XIII.  § 14 ust. 1  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania 
zapisu poprzez dodanie na zakończenie  sformułowania :   „z uwzględnieniem 
wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy, w tym  §1 ust.8 oraz 
§13 ust.1 powyżej”  ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

XIV.  § 14 ust. 2 lit.a)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia 
tego postanowienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 5

XV. § 14 ust. 2 lit.c)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość 
zmodyfikowania zapisu poprzez: dodanie sformułowania „oraz  §1 ust.8 
powyżej”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

XVI.  § 14 ust. 3  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego 
postanowienia    ( kwestia uregulowana w ust.1 tego paragrafu)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Modyfikacja SIWZ  w § 1 wzoru umowy: 
 
W § 1  wzoru umowy dodaje się pkt. 10 o następującym brzmieniu: 
 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 wartość brutto umowy określona w ust. 3 
ulega zmianie z uwzględnieniem zakresu umowy pozostałej do zrealizowania oraz stawki 
podatku VAT (zwiększenie, zmniejszenie) 
 
Wykonawca nr 4 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie 
określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć 
miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych 
pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku  z art. 144 ust. 1 /in fine/ Ustawy PZP, brak 
określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 i 
§12 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą prośbę Wykonawcy. 
Zamawiający przygotowując aneks zmieniający ilości w poszczególnych pozycjach 
każdorazowo podaje przyczynę, która spowodowała proponowaną zmianę umowy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie aneksu zmieniającego ilości jest 
czynnością fakultatywną i obowiązuje strony jedynie wtedy gdy obie strony umowy zgodnie 
go podpiszą.  
 
2. Prosimy o dodanie do treści §8 ust. 1 projektu umowy słów "... bez zgody Kupującego, 
przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić." lub "... bez zgody organu 
założycielskiego Kupującego, przy czym zgody tej nie można bezpodstawnie odmówić.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
3. Do §10 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez 
zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w 
terminie zamówienia, bez górnego limitu 50zł?  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 ppkt b) poprzez 
zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
5. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i 
braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej 
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(bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na 
sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez 
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §11 ust.1 projektu umowy)? 
 

Odpowiedź: W każdej takiej sytuacji Zamawiający indywidualnie  rozważy czy 
będzie groziła ona rażącą startą dla Wykonawcy czy też nie i podejmie stosowne decyzje. 

 
 
Modyfikacja SIWZ  w § 12 wzoru umowy: 
 
Zamawiający wykreśla dotychczasowe brzmienie § 12. 
§ 12 otrzymuje nowe brzmienie: 
 

§ 12 
Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości 
poszczególnych produktów leczniczych, przy zachowaniu wartości umowy określonej w 
§ 1 ust. 3.  
 
Wykonawca nr 5 

 
1. Dotyczy zadania nr 1 Desfluranum płyn 240ml obecnie produkowany przez 

producenta w opakowaniach x 6 but. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 
preparatu po odpowiednim przeliczeniu? Prosimy o sprecyzowanie czy należy 
wycenić 166,67op.czy po zaokrągleniu w górę 167op. 

 
Odpowiedź: Należy zaoferować 167 opakowań, tj. 1002 butelki 
 
2. Dotyczy zadania nr 2 poz.2 Amantadini sulfas 100mg tabl.powl.x 30.Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek x 
50 po odpowiednim przeliczeniu 12op? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
3. Dotyczy zadania nr 7 poz.7 oraz zadania 8 poz.32,33,35,47 Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci tabletki powlekanej ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
4. Dotyczy zadania nr 7 poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości 

opakowań ?Producent obecnie produkuje Ampicilinum x 1 fiol-40 000op. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
5. Dotyczy zadania 8 poz.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu 

Contratubex żel 50g po przeliczeniu 8op.? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
6. Dotyczy zadania nr 8 poz.9,10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości 

opakowań ? IntraSite Gel produkowany jest obecnie w opakowaniach po 10 szt. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
7. Dotyczy zadania nr 8 poz.52,53 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
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preparatu w postaci tabletki ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
8. Dotyczy zadania nr 8 poz.36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

preparatu równoważnego w opakowaniach x 90 tabletek powlekanych po 
odpowiednim przeliczeniu? Prosimy o określenie jaką ilość należy wycenić czy 
22,22op czy zaokrąglić do pełnego w górę -23op.? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – należy zaokrąglić do pełnego w górę -23op. 
 
9. Dotyczy zadania nr 8 poz.37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

preparatu równoważnego w opakowaniach x 16 kapsułek po odpowiednim 
przeliczeniu? Prosimy o określenie jaką ilość należy wycenić czy 31,25 czy zaokrąglić 
do pełnego w górę -32op.? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – należy zaokrąglić do pełnego w górę -32op. 
 
10. Dotyczy zadania nr 8 poz.39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

preparatu Rectanal 150ml? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
11. Dotyczy zadania nr 8 poz.48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

preparatu równoważnego w opakowaniach x 60 tabletek po przeliczeniu 5 op? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
12. Dotyczy zadania nr 8 poz.52 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

preparatu równoważnego w opakowaniach x 7 tabletek po przeliczeniu 300 op? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
13. Dotyczy zadania nr 8 poz.53 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

preparatu równoważnego w opakowaniach x 28 tabletek po odpowiednim 
przeliczeniu? Prosimy o określenie jaką ilość należy wycenić czy 62,5 czy zaokrąglić 
do pełnego w górę -63op.? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – należy zaokrąglić do pełnego w górę -63op. 
 
14. Dotyczy zadania nr 8 poz.65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości 

opakowań ? Alprostadil inj. produkowany jest obecnie w opakowaniach po 5ampułek? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  
 

 
Wykonawca nr 6 
 
Pytanie 1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia 
wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 1 
projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą prośbę. W związku z powyższym § 6 
ust. 1 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie: 
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§ 6 
1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych produktów leczniczych oraz 

krótszego okresu przydatności do użycia niż określony w § 5, Sprzedający zobowiązany 
będzie do rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych oraz w 
przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną do wymiany zareklamowanych produktów 
leczniczych w terminie nie dłuższym niż 6 dni roboczych od daty uznania reklamacji za 
uzasadnioną. 

 
 
Pytanie 2 Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów  § 10 ust. 1:  
 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, 

Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii produktów 

leczniczych lub opóźnienia w dostarczeniu produktów leczniczych wolnych od wad  w 
wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub 
zareklamowanej partii produktów leczniczych, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto zamówionej lub zareklamowanej partii produktów leczniczych, 

b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie  
Sprzedającego –w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części  umowy. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 
 
Wyjaśnienie zamieszczane jest na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert w związku 
z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 

 
Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2013 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2013 r. o godz. 11:00  

 
 
 
 
 Z poważaniem  


