
    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/382-03/2016   

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. 
o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2016 r. pod nr 18861-2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania:

01.03.2016r

1. Pytanie:   W związku z informacją o stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym opisanym 
w pakiecie 7 pozycja 49,  czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m. cz.130/0,38-0,45 zawieszonego w NaCl 0,9% 500ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy, zaoferowany produkt leczniczy 
w pakiecie nr 7, pozycja 49.

2. Pytanie:   Pakiet  nr  10.  Czy wyrażą Państwo zgodę na wydzielenie  z pakietu nr 10 poz.  Nr 109 
Indapamide tabl. 1,5 mg i utworzenie oddzielnego zadania na tę pozycję?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza pozycji nr 109 z Pakietu nr 10.

3. Pytanie:   Pakiet  nr  10.  Czy  wyrażą  Państwo  zgodę  na  przedstawienie  oferty  na  leki  w  innych 
wielkościach opakowań tj. w pakiecie 10 poz. 109 (Indapamide tabl. 1,5 mg) w opakowaniach 90 tabl 
zamiast 30 tabl? 
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ część II  pkt  8 dopuszcza zaoferowanie leku 
w innej wielkości opakowania.

4. Pytanie:   Prosimy określić  jak  należy przeliczyć  zamawiane  ilości  jeżeli  oferujemy inne  wielkości 
opakowań i otrzymujemy liczby  ułamkowe;  zaokrąglać do pełnych opakowań czy zachować dwa 
miejsca po przecinku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeliczenia ilości  oferowanych opakowań zgodnie z zapisem 
SIWZ część II pkt 9.

5. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu  lub wykreślenie 
z Pakietu nr 1 pozycji : 
a)  7 - Indometacin maść 5% 30 g,  z powodu dyskontynuacji  sprzedaży - koniec produkcji  w/w 
produktu  lub  wycenę  po  ostatniej  cenie  sprzedaży  z  zaznaczeniem  że  produkt  nie  podlega 
sprzedaży.
b)   8  -  Mupirocin  2% maść 20 mg /  15 g,  z  powodu braku produktu w sprzedaży wznowienie 
ewentualnie pod koniec roku 2017, lub wycenę po ostatniej cenie sprzedaży z zaznaczeniem że 
produkt  nie podlega sprzedaży umożliwi  to start  na pozycje pozostałe w pakiecie a tym samym 
uzyskanie konkurencyjnych cen.
Odpowiedź:  Zamawiający wyłącza produkty lecznicze wyszczególnione w Pakiecie nr 1, poz. 7 i  8 
z procedury przetargowej. Ofertę na Pakiet nr 1 prosimy złożyć na dotychczasowym formularzu nie 
wypełniając wierszy dotyczących poz. 7 i 8.
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6. Pytanie:  Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 2.4  z 3 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 wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.

7. Pytanie:   Czy Zamawiający w par. 2.5. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? 
Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) 
zamówienia  na  leki  muszą  być  składane  w  formie  pisemnej  albo  w  formie  dokumentu 
elektronicznego doręczanego środkami  komunikacji  elektronicznej.  Nie  ma możliwości  składania 
zamówień w formie telefonicznej.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w § 2 pkt 5, który przyjmuje treść:  „Osobą 
odpowiedzialną  za  realizację  umowy pod  względem realizacji  przedmiotu  zamówienia  ze  strony 
Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej, który przed każdą dostawą jednostkową określi na 
piśmie i przekaże za pośrednictwem faksu rodzaj i ilość zamawianego towaru”.

8. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści inne formy elektroniczne faktur wskazane w par. 3.5  nie tylko 
„BLOZ 11 znakowy”, na przykład format MALICKI?
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznej wersji faktury w formacie „BLOZ 11 
znakowy”, zgodnym z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym.

9. Pytanie:   Czym różni  się  opóźnienie w dostawie towaru,  o którym mowa w par.  4.1  od odmowy 
dostawy towaru, o której mowa w par. 4.2? Czy Zamawiający przyjmuje że np. X dni opóźnienia 
oznacza  odmowę  dostawy?  Czy  kary  umowne  wskazane  w  par.  4.1  i  4.2  będą  naliczane 
równolegle?
Odpowiedź: Zamawiający  uznaje,  że  opóźnienie  zachodzi  w  przypadku  dostawy  zamówionego 
towaru  po  terminie  wynikającym  z  umowy.  Za  odmowę  dostawy  towaru  Zamawiający  uznaje 
działanie Wykonawcy gdy odmawia on dostawy towaru nie podając istotnego uzasadnienia. Kara 
umowna wskazana w § 4 ust. 1 lub ust. 2 może zostać naliczona tylko z powodu wystąpienia jednej, 
właściwej dla sytuacji przyczyny.

10. Pytanie:   Czy  Zamawiający  zmniejszy  wartość  kary  umownej  określonej  w  par.  4.1  z  0,5%  do 
wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

11. Pytanie:   Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.2 z 3% do wartości  
max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

12. Pytanie:   Czy Zamawiający dopisze w par. 5.2 na końcu tego zapisu zdanie: „Wymóg korygowania 
ceny  nie  ma  zastosowania,  jeśli  cena  oferowana  przez  Wykonawcę  jest  niższa,  niż  cena 
urzędowa.”?
Odpowiedź:Zamawiający  modyfikuje  treść  wzoru  umowy  dodając  w  §5  ust  2  zdanie:  „Wymóg 
korygowania ceny nie ma zastosowania, jeśli  cena oferowana przez Wykonawcę jest niższa, niż 
cena urzędowa.”
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13. Pytanie:   1. Pakiet nr 4, poz.: 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35; zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww.  

pozycji co umożliwi złożenie oferty przez producenta nowoczesnych, bezpiecznych opakowań 
z płaskimi szczelnymi portami zapewniającymi (jako jedyne na rynku) przygotowanie leków oraz 
infuzję  w  systemie  zamkniętym.  Opakowania  podczas  infuzji  nie  wymagają  odpowietrzania,  nie 
występują incydenty cofania się krwi do drenu aparatu do przetoczeń (generuje koszty wymiany 
linii).
Odpowiedź:Zamawiający nie wyłącza powyższych pozycji z Pakietu nr 4.

14. Pytanie:   Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę 
na  zaoferowanie  w  pakiecie  4  poz.19,20,21,22,24,25,26,31,32,33,25  preparatu  o  takim  samym 
zastosowaniu  klinicznym  w  workach  z  dwoma  niezależnymi  portami,  ponieważ:zastosowanie 
opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych 
z  linią  naczyniową,  Redukcja  zakażeń  ma  bezpośredni  wpływ  na  bezpieczeństwo  pacjentów, 
personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze 
strony pacjentów.  Koszty  utylizacji  i  składowania odpadów opróżnionych worków są niższe  niż  
opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.
Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  nr  4,  pozycja:  19-22; 
24-25; 31-33 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi 
portami.

15. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4,  pozycji  27,28 preparatu 
Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, ponieważ: 
a) Mannitol 15 % i 20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach chorobowych 
a dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapeutycznego leku 
b) Roztwory Mannitolu 15%  nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej 
(w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem  może być gotowy do użycia bez czasochłonnego  
rozpuszczania   w gorącej  kąpieli wodnej
c) Nadruk informacji o leku  na worku Viaflo  zabezpiecza użytkownika przed  odklejeniem  etykiety 
oznakowania leku przez co zmniejsza  możliwość  wystąpienia pomyłki 
d) Mannitol 15% w worku Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość 
zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4, poz. 27 i 28 preparatów 
o ww parametrach.

16. Pytanie:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 30 nowoczesnego płynu 
wieloelektrolitowego PlasmaLyte 500ml  w opakowaniu worek Viaflo?
Uzasadnienie:PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie 
i fizjologicznym ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity  wchodzące w skład  PlasmaLyte są 
tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza. Posiada podwójny układ buforowy 
(octan  /  glukonian).  Nie  zawiera  jonów  wapnia,  co  zwiększa  kompatybilność  z  krwią  i  lekami. 
PlasmaLyte  posiada  w składzie elektrolitowym  (w mmol / l): Cl  98, Na 140, K 5. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji 30  opisanego 
powyżej płynu.

08.03.2016
17. Pytanie:   Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 57 Fluconazole 100mg*28 wyrazi zgodę na 

zaproponowanie leku w postaci tabletek?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

18. Pytanie:   Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 60 Indapamide 2,5mg*30 wyrazi zgodę na 
zaproponowanie leku w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.
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19. Pytanie:   Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 71 Opipramolum 50mg*20 wyrazi zgodę na 
zaproponowanie leku w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

20. Pytanie:   Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  8,  poz.  73-74  Piracetamum  wyrazi  zgodę  na 
zaproponowanie leku w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

21. Pytanie:    Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 80 Tinidazolum 500mg*4 wyrazi zgodę na 
zaproponowanie leku w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

22. Pytanie:   Czy Zamawiający w pakiecie  nr  8,  poz.  83 i  85  Tramadolum wyrazi  zgodę na 
zaproponowanie tabletek o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

23. Pytanie:   Czy  Zamawiający  w  pakiecie  nr  8,  poz.  88-90  Verapamil  wyrazi  zgodę  na 
zaproponowanie leków w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

24. Pytanie:   Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 107 wyrazi zgodę na zaproponowanie leku 
o nazwie międzynarodowej  Calcio gluconato? Produkt  wymieniony w SIWZ nie jest  już 
dostępny na rynku polskim.
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.

25. Pytanie:   Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 109 wyrazi zgodę na zaproponowanie leku 
Indapamide 1,5mg*30 w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane wyżej rozwiązanie.
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