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Puszczykowo, dnia 2 sierpnia 2016 r.  

 
Szp.12/13/1/16 

 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

 

Dostawa leków do Apteki Szpitalnej 

 

 Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach 27-29 lipca 2016 r. 

 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 1-4 dopuści do oceny produkt konfekcjonowany w bezpiecznym opakowaniu 

typu ecoflac plus zabezpieczonym dwoma samouszczelniającymi się portami? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści do oceny produkt konfekcjonowany w bezpiecznym opakowaniu typu ecoflac plus 

zabezpieczonym dwoma samouszczelniającymi się portami. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 3 i 4 (Paracetamol) z części nr 1 co zapewni możliwość przystąpienia 

do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie lepszej ceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w poz. 5 część nr 1 produktu SMOFKabiven 1477 ml spełniające 

wszystkie wymagania zamieszczone w opisie asortymentu zamawiającego? Jeśli tak, czy zamawiający zgodzi się na 

wyłączenie tej pozycji z części 1, co zapewni możliwość przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i 

uzyskanie lepszej ceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 4 

Czy w części Nr 4 poz. 9 (Budesonidum 0,5 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu 

poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w 

ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy Część 4 poz. 7, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci ampułki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wycenę leku w postaci ampułki. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy Część 5 poz. 2, czy Zamawiający dopuści wycenę Cosmofer, czyli 100mg FeIII/2ml x 5 amp w ilości 10 

opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu w ilości 10 opakowań.. 

 

Pytanie 7 

Część 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z części 9 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 10 z Części 9 i utworzenia osobnego pakietu dla tej pozycji. 

 

Pytanie 8 

Część 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, który zawiera 20 saszetek (saszetka 

zwiera 2 opatrunki o wymiarach 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. asotymentu. 

 

Pytanie 9 

Część 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™ oparty na technologii siatki 

hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania 

zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z 

krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą. Zdolność do 

absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Pełna bio-przyswajalność w czasie nie 

dłuższym niż 7 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu.. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy Część 9 poz. 35, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci x 5 fiolek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu. 
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Pytanie 11 

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 5 i 30 (Clindamycin, Imipenem) z części nr 9 co zapewni możliwość 

przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie lepszej ceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, modyfikuje treść SIWZ poprzez wydzielenie pozycji 5 i 

30 z Części nr 9 i utworzenie Części 12 i 13. 

 

Pytanie 12 

Czy w formularzu cenowym w Części nr 9 poz. 40 (Fortrans - Złożone preparaty lub preparat równoważny pod 

względem zastosowania) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu 

zaoferowanie 50 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 50 

opakowań. 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wymaga aby w części 9 poz. nr 40 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) 

zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego 

(ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający wymaga aby w części 9 poz. nr 40 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 

Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy Części 9 pozycja 40,czy Zamawiający z uwagi na zmianę opakowania z 50 na 48 sztuk dopuści wycenę w 

ilości 50 opakowań po 48 sztuk w ilości 4 op.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wycenę w ilości 4 opakowań po 48 saszetek w opakowaniu. 

 

Pytanie 16 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania zamiennika o nazwie handlowej LactoDr., będącego 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającym najlepiej przebadany pod względem 

klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (inaczej: LGG; działanie 

potwierdzono w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) w zapewniającym wysoką aktywność stężeniu 6 

mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 30 kapsułek – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią 

ilość opakowań. Poniżej przedstawiamy potencjalne korzyści płynące z dopuszczenia oferty w postaci w/w 

preparatu: 
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1. Szczep bakterii najlepiej przebadany pod względem klinicznym – literatura medyczna potwierdza 

skuteczność działania i bezpieczeństwo stosowania LGG u osób dorosłych, dzieci i noworodków. 

2. Potwierdzona w badaniach skuteczność działania przy zastosowanym stężeniu 6 mld CFU. 

3. Brak innych szczepów bakterii, które mogłyby potencjalnie wchodzić w interakcje antagonistyczne ze 

składnikiem głównym preparatu i osłabiać bądź niwelować jego działanie. 

4. Preparat przeznaczony do stosowania raz na dobę. 

5. Brak konieczności przechowywania preparatu w lodówce. 

6. Możliwość stosowania u pacjentów bez ograniczeń wiekowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. asortymentu. 

 

Pytanie 17 

Część 10 Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści ww. asortyment. 

 

Pytanie 18 

Część 10 Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 6 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści ww. asortyment. 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 10 produktu równoważnego <LIDOCAINE H/CHL. + 

CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 

2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml w poz. nr 1 i 

11ml w poz. nr 2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + 

HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml. 

 

Pytanie 20 

Część 10, pozycja 1, 2 Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą 

metodą sterylizacji parą wodną? 

Odpowiedź: 

Tak, żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą 

wodną. 

 

Pytanie 21 

Część 10, pozycja 1,2  W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze 

bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający oczekuje przedstawienia badań na kompatybilność chlorheksydyny. 
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Pytanie 22 

Dotyczy Części 10 pozycja 1, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w 

wymaganej ampułko -strzykawce o pojemności 6 ml w ilości 60 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu równoważnego w wymaganej ampułko -strzykawce o 

pojemności 6 ml w ilości 60 opakowań. 

 

Pytanie 23 

Dotyczy Części 10 pozycja 2, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w 

wymaganej ampułko -strzykawce o pojemności 11 ml w ilości 60 opakowań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu równoważnego w wymaganej ampułko -strzykawce o 

pojemności 11 ml w ilości 60 opakowań. 

 

Pytanie 24 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania 

na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a 

także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest 

korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga przeliczenia ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 25 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub 

kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postaci proponowanych preparatów. 

 

Pytanie 26 

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią (tabletki 

na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej 

samej drogi podania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę ww. asortymentu. 

 

Pytanie 27 

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę (zgodnie  

z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku 

opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się 

na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po 

przecinku. 

 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający zezwoli na wycenę leków równoważnych co do substancji czynnej i dawki oraz drogi podania do 

podanych z nazwy handlowej preparatów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę leków równoważnych co do substancji czynnej i dawki oraz drogi 

podania do podanych z nazwy handlowej preparatów. 

 

Pytanie 29 

Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, 

ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk 

była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk niż podana w Załączniku nr 1, 

pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia sztuk, tak by ilość była zgodna z SIWZ. 

 

Pytanie 30 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych  

w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów 

itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań 

przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

 

Pytanie 31 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania 

na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a 

także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest 

korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość 

opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź na pytanie 30 i 31: 

Zamawiający wymaga by ilość opakowań przeliczona została do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 32 

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak 

produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając 

ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale? 

Pytanie 33 

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego 

preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 

Odpowiedź na pytanie 32 i 33: 

Zamawiający wymaga podania ostatniej ceny sprzedaży leku oraz informacji o jego braku. 
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Pytania do umowy 

Pytanie 34 

Czy Zamawiający wydłuży termin określonych w par. 2.3 do 14.00 lub dłużej każdego dnia? Tak krótki termin 

dostaw powoduje, że trasa na dany dzień musi uwzględniać indywidualnie godziny przyjęć apteki, co komplikuje 

proces dostaw.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 35 

Czy Zamawiający w par. 2.7 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowych oraz jakościowych do 5 dni 

roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 

dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) 

dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 36 

Czy Zamawiający w par. 3.4 wykreśli wymóg wpisywania na fakturze daty umowy? Systemy fakturujące generują 

dokumenty o określonej treści i wpisywanie daty umowy musiałoby następować odręcznie, co zasadniczo nie jest 

możliwe w toku realizacji zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 37 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.1 z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna 

kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, określił wysokość kar na 0,5%. 

 

Pytanie 38 

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.2 z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna 

kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, określił wysokość kar na 0,5%. 

 

Pytanie 39 

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.2.5? zawiera on instytucję nieznaną polskiemu prawu. Jeśli chodzić by tu 

miało o zajęcie np. ruchomości  w toku egzekucji, to przecież sytuacja taka w niczym nie wpływa na realizację 

zobowiązań umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. prof. S . T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna   
(dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Pytanie 40 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 7 poprzez wprowadzenie następującego 

zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 41 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 4 ust 1:  

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:  

1) za opóźnienie w realizacji poszczególnych dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej 

dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz nie 

więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy 

2) za opóźnienie w reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości  0,5% wartości brutto reklamowanego 

asortymentu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz 

nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego asortymentu 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 


