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sygn. ZP/382-06/2020

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 11.05.2020 r. pod nr 538785-N-
2020.

AKTUALIZACJA 19.05.2020 r.

1. 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? 

Odpowiedź: Tak.

2. 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.

3. 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.

4. 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
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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.

5. 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 cen jednostkowych za sztukę, mg,
ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający  oczekuje  przedstawienia  wyceny  za  sztukę  zaokrąglając  do
dwóch miejsc po przecinku.

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

Odpowiedź: Tak.

7. Pytanie: Pakiet nr 9: Prosimy o wykreślenie pozycji 115 Furazolidonum dla dzieci 140ml
10mg/ml zawiesina – aktualnie brak dopuszczenia do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję 115 z postępowania.

8. Pytanie: Pakiet nr 9: Czy w pozycji 117 Acidum Valproicum 500 0,5g 1 tabl. Zamawiający
miał na myśli opakowanie x 100 tabletek?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pomyłkę. Zamawiający precyzuje, że w Pakiecie nr 9
w poz. 117 miał na myśli 40 opakowań po 30 tabl.

9. Pytanie: Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą
samą  nazwą  międzynarodową,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zamianę  w  przedmiocie
zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl.
powl.-tabl.;  tabl.-kaps.  tabl.-drażetki,  kaps.-kaps.twarda,  tabletki  o  przedłużonym
uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel. i odwrotnie)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Pytanie: Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą
samą  nazwą  międzynarodową,  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zamianę  w  przedmiocie
zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.:
amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki,  i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

11. 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 go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz
uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

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
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chwilowy brak.

12. Pytanie: Pakiet  5,  poz.  42:  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  Dipeptiven,  200  mg/ml,
konc.d/sp.roztw.d/inf.,100 ml w ilości 20 op.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Pytanie: Pakiet  5,  poz.  43:  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  Dipeptiven,  200  mg/ml,
konc.d/sp.roztw.d/inf., 50 ml w ilości 65 op.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Pytanie: Pakiet 5, poz. 44: Czy Zamawiający dopuści wycenę Voluven, (60 mg+9 mg)/ml,
roztw.d/inf., 250 ml, KabiPac w ilości 40 op.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę Voluven, (60 mg+9 mg)/ml, roztw.d/inf.,
KabiPac w ilości 40 op. Zamawiający precyzuje, że chodzi o poj. 500ml.

15. Pytanie: Pakiet 5, poz. 50: Czy Zamawiający miał na myśli wycenę Nutridrink (o smaku
neutralnym), płyn, 4 x 125 ml w ilości 5 op.(Brak opak.Nutridrink 200 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Pytanie: Pakiet 7, poz. 60: Czy Zamawiający dopuści wycenę Bebilon Pepti 1 DHA, prosz.,
400 g w ilości 15 op. (nowe opakowania producenta) Jeśli inna ilość proszę wskazać jaką
wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Pytanie: Pakiet 7, poz. 61: Czy Zamawiający dopuści wycenę Bebilon Pepti 2 DHA, prosz.,
400 g w ilości 10 op.? (nowe opakowania producenta) Jeśli inna ilośc proszę wskazać jaką
wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Pytanie: Pakiet 7, poz. 62: Czy Zamawiający dopuści wycenę Bebiko 1, płyn, mleko, od
urodzenia, RTF, 90 ml, 24 szt w ilości 17 op.?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. W przypadku opakowań po 24 szt.
zam. 16,67 opak. 

19. Pytanie: Pakiet  8,  poz.  90,  92:   Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  postać  tabl.
o przedł.uwaln.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Pytanie: Pakiet 8, poz. 105, 106:  Czy Zamawiający dopuści wycenę postać tabl.powl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie: Pakiet 9, poz. 90, 92:  Czy Zamawiający dopuści wycenę postać kaps.miekka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pytanie: Pakiet  9,  poz.  120:   Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  postać  kaps.
o przedł.uwaln,tw.,?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Pytanie: Pakiet 9, poz. 121:  Czy Zamawiający dopuści wycenę Velafaxine  37,5 mg, tabl.,
28 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Pytanie: Pakiet  9,  poz.  128:   Czy Zamawiający miał  na myśli  wycenę Benserazidum +
Levodopum 62,5 mg x 100 kaps.?
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Pytanie: Pakiet 9, poz. 131, 132:  Czy Zamawiający dopuści wycenę postać kaps. o przedł.
uwaln, tw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Pytanie: Pakiet 9, poz. 134:  Czy Zamawiający dopuści posta tabl. powl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie: Pakiet  11,  poz.  153:   Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  Calcium  Polfarmex
(o smaku truskawk.),syrop,150 ml,but.szkl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie: Pakiet 11, poz. 167:  Czy Zamawiający dopuści wycenę Effox long 50, 50 mg,
tabl.o przedł.uwaln., 30 szt w ilości 1 op.? (brak retard w dawce 50 mg)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

29. Pytanie: Pakiet  11,  poz.  175:   Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  postać   tabl.
o przedł.uwaln., 60 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. Pytanie: Pakiet 3, poz. 22:  Czy Zamawiający miał na myśli wycenę 150 szt.? (20 szt x 7,5
op.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Pytanie: Pakiet 3, poz. 22:  Czy Zamawiający wykreśli pozycje z pakietu z powodu braku
dostępności na rynku?

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.

32. Pytanie: Pakiet 3, poz. 29:  Czy ze względu na brak produkcji Theophyllinum 1,2 mg/ml,
roztw.d/inf,250  ml  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  Teofiliny  w  formie
200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 75 opakowań, aby ilość substancji była zgodna
z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez Państwa? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. Pytanie: Pakiet  11,  poz.  154:   Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  Calcium  Teva,
tabl.musuj.,12 szt + 2 szt. w ilości 26,67 opak. (Brak na rynku opak. x 16 tabl.) Jeśli inna
ilość proszę wskazać jaką wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

34. Pytanie: Czy  Zamawiający  w  par.  2.4  wpisze  12  miesięcy  jako  termin  przydatności
produktów? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

35. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści inne formy elektroniczne faktur wskazane w par. 3.5
nie tylko „BLOZ 11 znakowy”, na przykład format MALICKI?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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36. Pytanie: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.2 z 3% do
wartości max. 0,5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

37. Pytanie: Pakiet  5 poz.  49 i  50:  W związku ze zmianą objętości jednostki  sprzedażowej
z 4x200  ml  na  4x125  ml,  prosimy  o dopuszczenie  diet  Nutridrink  Protein  i  Nutridrink
w opakowaniach 4x125 g.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

38. Pytanie: Pakiet 7, poz. 60 i 61: Czy Zamawiający dopuści mleka  Bebilon Pepti 1 DHA i
Bebilon  Pepti  2  DHA  w  opakowaniu  400g?  Obecnie  preparaty  są  produkowane  w
opakowanych po 400g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

39. Pytanie: Pakiet 7, poz.1: Czy zamawiający dopuszcza mleko równoważne Nan OPTIPRO2,
opakowanie 350g zawierające probiotyk B. lactis, białko OPTIPRO?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  mleko  równoważne  Nan
OPTIPRO2, opakowanie 350g zawierające probiotyk B. lactis, białko OPTIPRO.

40. Pytanie: Pakiet 7, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu poz.
„Mleko modyfikowane początkowe typu RTF czyli gotowe do spożycia. Produkt odpowiedni
dla niemowląt od urodzenia. Zawiera opatentowaną kompozycję błonnika, LCPUFA oraz
nukleotydy. Opakowanie o pojemności 90 ml. (np. Bebiko RTF 90 ml).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWIZ.

41. Pytanie: Pakiet 8 poz. 88, 89: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką
Produktu Leczniczego, Tramadolum inj. 50Mg/ml, można było mieszać w jedej strzykawce
z produktem Metamizolum nutricum inj. 0,5 g/mi przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

42. Pytanie: Pakiet 8 poz. 71, 72: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z Charakterystyką
Produktu Leczniczego,  Metamizolum nutricum inj.  0,5g/ml,  można było mieszać w jedej
strzykawce  z  Tramadolum  inj,  roztwór  do  wstrzykiwań  50mg/ml,  przed  podaniem
pacjentowi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

43. Pytanie: Pakiet  8 poz.  98:  Czy Zamawiający wymaga,  aby Ceftazydym zachowywał  po
rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8ºC?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

44. Pytanie: Poz. 168: Czy Zamawiający dopuści produkt ZinoDr., równoważny pod względem
wskazań do stosowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

45. Pytanie: Pakiet  11  poz.  163:  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  glukozy  75  g.  -
będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do
postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do
produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych
dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

46. Pytanie: Pakiet 11 poz. 163: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku
cytrynowym  -  będącej  dietetycznym  środkiem  spożywczym  specjalnego  przeznaczenia
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medycznego  do  postępowania  dietetycznego  w  celu  wykonania  krzywej  cukrowej?
Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji
barwiących  ani  innych  dodatków,  które  wpływają  na  wchłanianie  i  metabolizm glukozy.
Oferowany  preparat,  ze  względu  na  walory  smakowe  zmniejsza  uczucie  nudności,
znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

47. Pytanie: Pakiet  3  poz.  23:  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  preparatu
Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4,
osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg
+1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany
jest w worek Viaflo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do
osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  proponowanego  produktu,
jednak nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu.

48. Pytanie: Pakiet  3  poz.  23:  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  płyn  wieloelektrolitowy  był
pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l
antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia – czyli praktycznie
cały wapń zjonizowanego osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń
krzepnięcia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

49. Pytanie: Pakiet 3 poz. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28: Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na zaoferowanie preparatów o takim samym zsotosowaniu klinicznym w workach
Viaflo z dwoma niezaleznymi portami, ponieważ:

• zastosowanie  opakowań  typu  worek  Viaflo  może  w  znaczny  sposób  wpłynąć  na
zmniejszenie  ilości  zakażeń  związanych  z  linią  naczyniową,  ponieważ  w  celu
opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga
wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz
zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony
pacjentów

• worki  Viaflo  pakowane  są  w  dodatkowe  zewnętrzne  opakowanie,  dzięki  czemu  są
dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

• koszty utylizacji  opróżnionych  worków są nawet  o  50% niższe,  niż  koszty utylizacji
opróżnionych butelek

• składowanie  produktów  w  opakowaniu  typu  worek  wymaga  znacznie  mniejszej
powierzchni magazynowej,

• ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zaoferowanie  proponowanego  produktu,
jednak nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z Pakietu.

50. Pytanie: Pakiet 3 poz. 16, 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do
osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

51. Pytanie: Pakiet 3 poz. 20, 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
Mannitol  o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo,  o pojemnościach odpowiedni
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100ml i 250ml, ponieważ:

• Mannitol  15%  posiada  w  Polsce  dokładnie  tą  samą  rejestrację  i  dawkowanie  co
Mannitol 20%

• Roztwory  mannitolu  15%  są  korzystniejsze  (w  odniesieniu  do  właściwości  fizyko-
chemicznych)  od roztworów 20%, gdyż  nie  krystalizują  podczas przechowywania  w
temperaturze pokojowej

• Manintol  15%  zwieksza  bezpieczeństwo  pacjentów,  ponieważ  zmniejasza  ryzyko
krystalizacji,  pozwala  na  stosowanie  Mannitolu  w  każdej  chwili,  bez  konieczności
wcześniejszego  ogrzewania,  zmniejsza  koszty  związane  z  podgrzewaniem  20%
Mannitolu

• Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji,

• Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

52. Pytanie: Pakiet 2, poz. 11: Czy Zamawiający dopusci wycenę Fraxiparine, 9500 jm/1ml,
roztw.do wstrz.,10 amp-strz.w ilości 9 op.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

53. Pytanie: Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki
„niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu 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
tzw.  „niewypłacalności”,  jednakże  w  związku  z  panującą  aktualnie  sytuacją
emidemiologiczną możliwe jest powstanie „zagrożenia niewypłacalności”.

54. 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? 

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

55. Pytanie: §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.),
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które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

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

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dopisanie  w  §  5  umowy  proponowanego
zapisu.

56. Pytanie: Pakiet nr 5, poz. 49: Czy Zamawiający dopuści wycenę Nutridrink Protein, płyn,
o sm.neutralnym,  lub wanilowym, lub sm.mokka lub truskawka 4x125ml w ilości  5 op.?
(Brak dostepnosci Nutridrink Protein w opak. 200 ml)?

Odpowiedż: Zamawiający dopuszcza.

57. Pytanie: Pakiet nr 5 poz. 44: Na skutek decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2018
dot.  ograniczeń stosowania roztworów hydroksyetyloskrobi (HES) do infuzji od 16 kwietnia
2019  r.  roztwory  HES  podlegają  systemowi  kontrolowanej  dystrybucji.  W  związku  z
zamiarem   przystąpienia  do  postępowania  przetargowego  na  dostawy  ww.  produktów
zwracamy  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający  posiada  stosowne  akredytacje  i  czy
akredytacje te zostaną przedstawione Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający posiada system KOWAL do systemowej kontroli dystrybucji.

58. Pytanie: Pakiet nr 5, poz. 46: Czy zamawiający miał na myśli wycenę Intralipid 20% 100 ml
w ilości 30 op.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. Pytanie: Pakiet  nr  6,  poz.  57:  Czy  Zamawiający  dopuści  wycenę  Novorapid  Penfil
300jm/3ml 10 wkl. W ilości 2 op.?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 4 op. NovoRapid Penf. 100J/ml *10wkł.

60. Pytanie: Pakiet nr 6,  poz. 58: Czy zamawiający dopuści wycenę Actrapid Penfil 300 jm/3
ml 5 wkl. w ilości 10 op.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

61. Pytanie: Pakiet  nr  9,  poz.  132:  Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  Venlafaxinr  75  mg
kaps.prz.uw. x 28 szt w ilości 20 op.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

62. Pytanie: Pakiet  11,  poz.  149:  Czy  Zamawiający  miał  na  myśli  wycenę
Amoxicillinum+Ac.Clavulanicum  (400 mg+57mg)/5ml, prosz.d/sp.zaw.doust., 70 ml w ilości
8 op.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

63. Pytanie: Pakiet nr 11, poz. 157: Czy Zamawiający dopusci wycene chust., dla niemowl. od
1-go dnia, 63 szt. w ilości 38,60 op.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

64. Pytanie: Pakiet  nr  3,  poz.  22:  Czy  Zamawiający  wykreśli  pozycje  z  arkusza  -  Płyn
Pediatr.Wyrównawczy,inj,250 ml z powodu braku dostępności na rynku.

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
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w ciągu  6  miesięcy,  należy  lek  wycenić  wg  ostatniej  ceny  -  traktować  tę  pozycję  jak
chwilowy brak.
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