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sygn. ZP/382-04/2017 

 
 
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 06.04.2018 pod nr 541042-N-2018. 
 

Aktualizacja: 10.04.2018 r. 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści inne formy elektroniczne faktur wskazane w par. 3.5  nie tylko „BLOZ 11 znako-
wy”, na przykład format MALICKI? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznej wersji 
faktury w formacie „BLOZ 11 znakowy”, zgodnym z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informa-
tycznym. 
 
Pytanie 2 
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 koryguje zapis w zakresie kar umownych 
do poziomu 1,0 % 
 
Pytanie 3 – KOREKTA z dnia 10.04.2018 r. 
Czy Zamawiający określi wielkość wymaganego opakowania w poz.40, 41 dla Pakietu nr 4 ? Odpowiedź: 
Zamiast 1 op. = 10 ampułkostrzykawek; Winno być: 1 op. = 30 tabletek 
 
Pytanie 4 
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form 
postaci leków: 

a) Kapsułek na kapsułki miękkie - Odpowiedź: tak 
b) Kapsułek na kapsułki twarde - Odpowiedź: tak 
c) c)Kapsułek na tabletki – Odpowiedź: tak, ale powlekane 
d) d)Kapsułek na tabl powl - Odpowiedź: tak 
e) e)Tabletek na kapsułki - Odpowiedź: tak 
f) f)Tabletek na tabletki powlekane - Odpowiedź: tak 
g) g)Tabletek na tabletki drażowane - Odpowiedź: tak 
h) h)Drażetek na tabletki drażowane - Odpowiedź: tak 
i) i)Tabletek na tabletki dojelitowe - Odpowiedź: tak 
j) j)Tabletek zwykłych na tabletki - Odpowiedź: tak 
k) k)Ampułki na fiolki - Odpowiedź: tak 
l) l)Fiolki na ampułki - Odpowiedź: tak 
m) m)Worki na butelki - Odpowiedź: nie 

 
Pytanie 5 
Pakiet 8, poz. 109. Prosimy o doprecyzowanie il. w opakowaniu, czy wycenić x 5 wkładów lub 10 wkładów 
Odpowiedź: 5 wkładów 
 
Pytanie 6 
Pakiet 9 poz. 119. Brak produkcji x 24 ml czy zamawiający dopuści wycenę x 28ml. w il. 35 op ? Odpo-
wiedź: tak 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę rozdziału XVII pkt 1, 4, SIWZ poprzez usunięcia jako kryterium oceny 
złożonych ofert „terminu przydatności do użycia (wyrażony w miesiącach)”? Wskazać należy, że na asorty-
ment objęty przedmiotem niniejszego postępowania, producenci oferują zazwyczaj bardzo krótkie terminy 
ważności wynoszące około 6-12 miesięcy. W związku z tym już w dniu składania ofert Wykonawca nie jest w 
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stanie spełnić kryterium oceny ofert określonego w SIWZ przez Zamawiającego. Produkty objęte niniejszym 
postępowaniem charakteryzują się krótszym terminem niż zapisano w SIWZ.  Nadto wskazać należy, że 
zgodnie z artykułem 78 ust.1 pkt. 4 Prawa farmaceutycznego Wykonawca jest zobowiązany do przestrzega-
nia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jako przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną. Wymagania 
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zostały określone w wytycznych Komisji Europejskiej („Guidelines of 5 
November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use”  2013/C 68 /01) i są 
oparte na art. 84 i art. 3 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 
roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W 
polskim prawie wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 509) na podstawie art. 79 Prawa 
farmaceutycznego. Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nakładają na przedsiębiorcę prowadzącego 
obrót hurtowy produktami leczniczymi szereg obowiązków i definiują, jak ma wyglądać system zarządzania 
jakością. Ważną zasadą wynikającą z pkt 5.5 ppkt.5 Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest, że rotacja zapasów 
odbywa się zgodnie z metodą FEFO (first expiry, first out), czyli w pierwszej kolejności wydawane są produk-
ty lecznicze o najkrótszym terminie ważności, a wyjątki od tej zasady są odnotowywane w dokumentacji. 
Jako Wykonawca dokładamy wszelkich starań, aby leki na magazynie posiadały jak najdłuższe terminy waż-
ności jednak nie mamy wpływu na daty ważności z jakimi otrzymamy leki od producentów, bowiem ich rów-
nież obowiązuje ta sama zasada FEFO (first expiry, first out). Wiele leków nie posiada terminu ważności 12 
czy 24 miesięcy ważności i już przy dostawie do magazynu Wykonawca dostaje je z datą krótszą niż 9 mie-
sięcy. Stosując kryteria oceny oferty leków pod względem dat ważności już na wstępie warunek ten jest nie-
możliwy do spełnienia. Wnosimy zatem o zmianę tego kryterium poprzez usunięcie zapisu. Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 
 
 
 


