
    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

    tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
    fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

sygn. ZP/382-09/2020

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego
w Wyrzysku  Sp. z  o.o.,  ogłoszonego  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w dniu
08.07.2020 r. pod nr 559615-N-2020.

Data: 13.07.2020 r.

1. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  14  poz.  230:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie
produktu Zino.Dr. Zasypka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  15  poz.  238:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie
produktu w którego skład wchodzi: 100 mg L-asparaginaniu L-ornityny oraz 35 mg,
konfekcjonowany w opakowaniach po 40 tabletek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pytanie: Dot. Pakiet nr 12 poz. 158: Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie,
czy Zamawiający wymaga aby preparat Ketoprofen amp. 50mg/ml. a 2ml, posiadał
rejestrację do stosowania dożylnego?

Odpowiedź: Tak.

4. Pytanie: Dot. SIWZ: Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę obecny stan zagrożenia
epidemicznego  i  związane  z  nim  ograniczenia,  dopuści  na  podstawie  art.  18a
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie PZP oraz innych ustaw, składanie oferty
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?”

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  do  składania  ofert  w  postaci
elektronicznej,  ponieważ  Zamawiający  nie  ma  możliwości  pełnej  obsługi
certyfikatów kwalifikowanych.

5. Pytanie: 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? 
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Odpowiedź: Tak.

6. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek,
ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć
ilość  opakowań  handlowych  ekonomicznym  (czy  podać  pełne  ilości  opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zgodnie z cz.  II  SIWZ pkt  9  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
przedmiotu  zamówienia  w opakowaniach  zawierających  inną  ilość  specyfiku  niż
sugerowana  w tabelach  formularzy  ofertowych.  W  przypadku  zaproponowania
przedmiotu  zamówienia  w  opakowaniach  innej  wielkości  niż  sugerowane  w
formularzach ofertowych, Wykonawca zobowiązany jest do:

• podania  wielkości  oferowanego  opakowania  oraz  do  podania  jego  ceny
ofertowej;

• dostosowania ilości oferowanych opakowań proporcjonalnie do ilości opakowań
jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym przez Zamawiającego, w
razie potrzeby zaokrąglając ilość oferowanych opakowań do dwóch miejsc po
przecinku.

7. Pytanie: 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: Jw.

8. Pytanie: 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: W  przypadku  zaprzestania  lub  braku  produkcji  danego  preparatu
proszę zaproponować odpowiednik innego producenta LUB w przypadku jeżeli na
dzień złożenia oferty żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub
nie jest dostępny na rynku polskim dłużej niż pół roku i nie ma informacji, kiedy się
pojawi, a nie ma innego równoważnego, którym można by było go zastąpić należy
zostawić puste pole (nie wyceniamy pozycji). Jeżeli jest informacja o pojawieniu się
zamawianego leku na rynku w ciągu 6 miesięcy, należy lek wycenić wg ostatniej
ceny - traktować tę pozycję jak chwilowy brak.

9. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/
kilogram (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 lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie
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cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku?

Odpowiedź: W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia ofertę na inne opakowanie
niż sugerowane przez Zamawiającego, Zamawiający oczekuje dostosowania ilości
oferowanych  opakowań  proporcjonalnie  do  ilości  opakowań  jednostkowych
wskazanych  w formularzu  ofertowym  przez  Zamawiającego,  w  razie  potrzeby
zaokrąglając ilość oferowanych opakowań do dwóch miejsc po przecinku, po to by
Zamawiający mógł porównać oferty konkurencyjne, zamawiane będą opakowania.

10. Pytanie: Czy  Zamawiający  dopuszcza  wycenę  preparatów  dostępnych  na
jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź: Tak.

Data: 14.07.2020 r.

11. Pytanie: Dot. Pakiet nr 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści wycenę leku Acidum
Folicum tab 5mg? Jeśli nie to proszę o podanie przykładowej nazwy leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie: Dot. Pakiet nr 3 poz. 41: Czy Zamawiający dopuści wycenę leku Kanavit
10mg/ml*5amp?, lek dopuszczony do obrotu na zezwolenie Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Pytanie: Dot. Pakiet nr 7 poz. 69: Jaką wielkość opakowania Zamawiający miał na
myśli?

Odpowiedź: syrop w but. poj. 150 g.

14. Pytanie: Dot. Pakiet nr 12 poz.164: Jaką postać leku Zamawiający miał na myśli
(ampułki czy tabletki)?

Odpowiedź: Ampułki.

15. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  14  poz.  206:  Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  Kalipoz
prolongatum*60tabl.o przed.uwal.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Pytanie: Czy  w  stosunku  do  Zamawiającego  na  chwilę  obecną  aktualizują  się
przesłanki  „niewypłacalności”  oraz  „zagrożenia  niewypłacalnością”  w  rozumieniu
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art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn.
zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z
późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne
w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego
postępowania?

Odpowiedź: W stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną nie aktualizują się
przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością”.

17. Pytanie: Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  ustanowienie  ze  swojej  strony
zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w
jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- weksla in blanco wraz z deklaracją;

- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;

- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub  w  jakiejkolwiek  innej  formie  stanowiącej  zabezpieczenie  wierzytelności
Wykonawcy  skuteczne  w  przypadku  ewentualnego  otwarcia  w  stosunku  do
Zamawiającego  postępowania  restrukturyzacyjnego  lub  upadłościowego?  Celem
wyjaśnienia  powyższego  zapytania  zwracamy  uwagę  na  ogromne  ryzyko
Wykonawcy  związane  z  potencjalnym  ogłoszeniem  postępowania
restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in.
na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części)  należności objętych masą
sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie,
czy  w  toku  trwania  umowy  przetargowej  Zamawiający  zamierza  korzystać  z
narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgode  na  ustanowienie  zabezpieczenia
cywilnoprawnego prawidłowego wykonania umowy w postaci weksla in blanco wraz
z deklaracją.

18. Pytanie: Do §5 wzoru umowy: W treści wzoru umowy, w §5 prosimy o dodanie po
pkt 5 pkt 6 lit. a), b) oraz c) w brzmieniu:

„6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

a) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,

b)  wystąpienia  dekoniunktury  lub  innych  nieprzewidzianych  okoliczności,
niezależnych  od  żadnej  ze  Stron  (gospodarcze,  ekonomiczne,  polityczne,
społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

c)  wystąpienia  siły  wyższej,  która  wpłynie  na  okoliczności  realizacji  umowy
w całości lub części.”

Odpowiedź: Żądane zapisy są ujęte w §5 pkt 3 wzoru umowy.
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19. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  13  poz.  185:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie
produktu  TribioDr.,  zawierającego  żywe,  liofilizowane  kultury  trzech  szczepów
bakterii  probiotycznych Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus,  Bifidobacterium lactis  w  identycznym łącznym stężeniu  1,6  mld  mld
CFU/ kaps, konfekcjonowanego w op. x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na
odpowiednią  liczbą  opakowań?  W  załączeniu  przesyłamy  opis  oferowanego
preparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  13  poz.  185:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie
produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych
najlepiej  przebadanego  pod  względem  klinicznym  szczepu  Lactobacillus
rhamnosus  GG  ATTC53103  w  stężeniu  6  mld  CFU/  kaps?  Produkt
konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość
przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w
górę).

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  ww  produktu.  Zamawiający
oczekuje  wyceny za  przeliczoną  ilość  w  opakowaniu  zaokrąglając  ją  do  dwóch
miejsc po przecinku.

21. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  13  poz.  185:  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania
produktu zawierającego żywe, kultury bakterii probiotycznych w postaci liofilizatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  13  poz.  178:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie
produktu LactoDr.  krople,  zawierającego w swoim składzie najlepiej  przebadany
szczep  bakterii  Lactobacillus  rhamnosus  GG  w  stężeniu  1mld  CFU/kroplę,
konfekcjonowanego  w opakowaniach  o  tej  samej  pojemności  co  produkt
wymieniony w SIWZ (5ml) oraz mającego taką samą dawkę objętościową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Pytanie: Dot. Pakiet nr 4 poz. 54: Czy Zamawiający miał na myśli Tardyferon Fol
80mg+0,35mg*30 tab o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

24. Pytanie: Dot. Pakiet nr 7 poz. 76: Czy Zamawiający dopuści zmianę opakowania ml
na g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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25. Pytanie: Dot. Pakiet nr 9 poz. 113: Czy Zamawiający zezwala na wycenę postaci
tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odpowiedź:Tak.

26. Pytanie: Dot. Pakiet nr 9 poz. 92: Czy Zamawiający miał na myśli ASMAG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  13  poz.  178,  185:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na
wycenę Lacto dr krople 5ml oraz Tribio dr. 20 kaps.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie: Dot. Pakiet nr 13 poz. 182: Czy Zamawiający miał na myśli maść czy maść
do oczu?

Odpowiedź: Maść do oczu.

29. Pytanie: Dot. Pakiet nr 14 poz. 230: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę
Zino Dr zasypka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

30. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr 14 poz.  238:  Czy Zamawiający dopuści  wycenę hepadr,
i jaką dawkę Zamawiający miał na myśli, gdyż podana w specyfikacji  dawka jest
dawka za 3 tabletki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

31. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  2  poz.  10:  Pakiet  4  poz.  54:  Czy  Zamawiający  miał  na  myśli
Tardyferon Fol 80mg+0,35mg*30 tab o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

32. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  3  poz.  41:  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  leku  Kanavit
10mg/ml*5amp?, lek dopuszczony do obrotu na zezwolenie Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

33. Pytanie: Dot. Pakiet nr 7 poz. 69: Jaką wielkość opakowania Zamawiający miał na myśli?

Odpowiedź: 150 ml.

34. Pytanie: Dot. Pakiet nr 12 poz.164: Jaką postać leku Zamawiający miał na myśli (ampułki
czy tabletki)?

Odpowiedź: Ampułki.
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35. Pytanie: Dot.  Pakiet  nr  14  poz.  206:  Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  Kalipoz
prolongatum*60tabl.o przed.uwal.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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