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sygn. ZP/382-06/2019

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
12.09.2019 r. pod nr 596690-N-2019.

AKTUALIZACJA 18.09.2019 r.

1. Pytanie: Pakiet  nr 3 poz.  45: Czy Zamawiający dopuści produkt  Citra-Lock™ (cytrynian
sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock
skuteczność  potwierdzona  wieloma  badaniami  klinicznymi  w  porównaniu  do  Heparyny,
stosowany  w  celu  utrzymania  prawidłowej  drożności  cewnika  i/lub  portu  dożylnego
ograniczając  krwawienia  (pacjenci  z  HIT),  stosowany  jako  skuteczne  i  bezpieczne
rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Nie.

2. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  45:  Czy  Zamawiający  dopuści  produkt  o  pojemności  5  ml
pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający  w  siwz  wskazał  o  możliwości  zaoferowania  przedmiotu
zamówienia  w  opakowaniach  zawierających  inną  ilość  specyfiku  niż  sugerowana
w tabelach formularzy ofertowych, zapis ten reguluje cz. II pkt 9 i 10. W takim przypadku
Zamawiający oczekuje 5 opak.

3. Pytanie: Projekt umowy  § 1 ust.  2:  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego
ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił  jego warunków, m in. nie wskazał
w jakich  okolicznościach  zmniejszenie  takie  mogłoby  mieć  miejsce,  ani  nie  wskazał
w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 1-
1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o
nieważności  §1 ust. 2 wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych
zapisów w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.  Ilość  zużywanych,  a  tym  samym
nabywanych  przez  Zamawiającego  materiałów jest  ściśle  związana  z  liczbą  leczonych
pacjentów,  rodzajem jednostek  chorobowych  i  stosowaną terapią.  Zamawiający  nie  ma
danych do zadeklarowania procentowej minimalnej wielkości zamówienia.

4. Pytanie: Projekt  umowy  § 4  ust.  2:  Prosimy  o  dodanie  słów  zgodnych  z  przesłanką
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wynikającą  z  treści  art.  552 k.c.:  „...  z  wyłączeniem powołania  się  przez  Dostawcę  na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają
Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Pytanie: Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki
„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn.
01.01.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.978 z późn. zm.) oraz art.
10 ustawy z dn. 28.02.200 3r. – 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: Nie.

6. 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.  01.01.2016  r.  –  Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. 60.535 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie: Pakiet 3 poz. 47. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Amikacin fiol.
250mg/2ml  w  postaci  ampułek,  gdyż  tak  obecnie  jest  zarejestrowany,  produkowany
i dystrybuowany?

Odpowiedź: Tak.

8. Pytanie: Pakiet 3 poz. 48. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Amikacin fiol.
500mg/2ml  w  postaci  ampułek,  gdyż  tak  obecnie  jest  zarejestrowany,  produkowany
i dystrybuowany?

Odpowiedź: Tak.
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9. Pytanie: 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 było go zastąpić, należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży
oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź: 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,
wówczas należy zostawić puste pole (nie wyceniamy pozycji). 

10. Pytanie: Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki
lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ
tabletka  a  równoważnik  ma  postać  drażetki,  kapsułki,  tabletki  powlekanej,  tabletki
dojelitowej, oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?    

Odpowiedź: Tak, z wyjątkiem zamiany ampułko-strzykawek za fiolki.

11. Pytanie: Pakiet nr 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Klarytromycyna
tabl.  500mg  w  postaci  tabletek  powlekanych,  gdyż  tak  obecnie  jest  zarejestrowany,
produkowany i dystrybuowany?

Odpowiedź: Tak.

12. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  18:  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wycenę  preparatu
Ciprofloksacyn  tabl.  500mg  w  postaci  tabletek  powlekanych,  gdyż  tak  obecnie  jest
zarejestrowany, produkowany i dystrybuowany?

Odpowiedź: Tak.

13. Pytanie: Pakiet nr 3 poz. 31: Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Lidocaine
amp. 1% 20 ml w postaci fiolki?

Odpowiedź: Tak.

14. Pytanie: Pakiet nr 6 poz. 34: Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Salbutamol
amp. 0,5mg/ml x 10 w dawce 1ml?

Odpowiedź: Tak.

15. Pytanie: Pakiet nr 7 poz. 40: Czy Zamawiający w pozycji Haloperidol amp. 0,5mg/ml miał
na myśli dawkę 5mg/ml?

Odpowiedź: Tak.

16. Pytanie: Pakiet nr 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g o smaku
cytrynowym,  będącej  dietetycznym  środkiem  spożywczym  specjalnego  przeznaczenia
medycznego  do  postępowania  dietetycznego  w  celu  wykonania  krzywej  cukrowej?
Oferowany  preparat,  ze  względu  na  walory  smakowe  zmniejsza  uczucie  nudności,
znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź: Tak.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850



    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

17. Pytanie: Pakiet nr 2 poz. 10:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g będącej
dietetycznym  środkiem  spożywczym  specjalnego  przeznaczenia  medycznego
do postępowania.

Odpowiedź: Tak.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000358517
Kapitał zakł: 9 660 000 zł; PKD 86.10.Z; NIP: 764-26-40-360; REGON: 301457850


