
 

 

SZP/MS 

                        Warszawa,  20 lipca 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                             LICZBA STRON: 8 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków i szczepionek dla Centrum 
Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy 61-W-D-06-2018. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 207 
W imieniu Wykonawcy, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyłączy z  Pakietu 1 : pozycję 207 
(Mizoprostol tabl. 200 mcg op.30 - 165op.), wraz z utworzeniem osobnego pakietu, który będzie 
zawierał w/w pozycje ? 
 
Przychylne rozpatrzenie naszego zapytania spowoduje dopuszczenie do postępowania większej liczby 
oferentów, tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na uzyskanie lepszych 
warunków cenowych co wpłynie na oszczędności dla Szpitala. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi wydzielając z zakresu nr 1 pozycję nr 207 (Mizoprostol 
tabl. 200 mgc op.30 – 165 op.)  do oddzielnego zakresu o numerze 41 „Mizoprostol”. Kryteria oceny 
ofert w stosunku do zakresu nr 41 stosuje się analogiczne jak do zakresu nr 1. (patrz również 
modyfikacja Załącznika nr 1 i 2 do SIWZ z dnia 20.07.2018r.) 
 

Pytanie 2 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 47 
“Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 47 Desfluran (Suprane) do osobnego 
pakietu? 
Wyrażenie zgody umożliwi bezpośrednie przystąpienie producenta i otrzymanie przez Zamawiającego 
korzystnej oferty cenowej.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi wydzielając z zakresu nr 1 pozycję nr 47 (Desfluran)  
do oddzielnego zakresu o numerze 42 „Desfluran”. Kryteria oceny ofert w stosunku do zakresu  
nr 42 stosuje się analogiczne jak do zakresu nr 1. (patrz również modyfikacja Załącznika nr 1 i 2 do 
SIWZ z dnia 20.07.2018r. ) 
 



 

Pytanie 3 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 92 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z  zakresu nr 1 poz. 92 fenoterol ze względu  
na zakończoną produkcję? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ wykreślając z zakresu nr 1 pozycję nr 92  (patrz 
modyfikacja Załącznika nr 2 z dnia 20.07.2018r.).  
 

Pytanie 4 
Dotyczy Zakresu nr 37 poz. nr 18 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 10 fiolek  
z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 225 opakowań? - Cefazolin 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w pozycji nr 18 zakresu nr 37 zmienia pierwotnie błędnie podaną ilość fiolek  
w opakowaniu z 5 sztuk na 10 sztuk (patrz modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ  z dnia 20.07.2018r.). 
Ilość opakowań pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 5 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 102 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie z  zakresu nr 1 poz. 102 witamina k krople  
ze względu na zakończoną produkcję? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ wykreślając z zakresu nr 1 pozycję nr 102  (patrz 
modyfikacja Załącznika nr 2 z dnia 20.07.2018r.).  
 

 
W związku z powyższym zmianami Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
- rozdz. 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy leków i szczepionek do Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. 
z o.o., zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 42 Zakresów 
(dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia).  

ZAKRES 1 – Leki różne 1 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6; 33616000-1 Witaminy; 33616100-2 Prowitaminy; 33631400-
6 Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego; 33641100-6 Ginekologiczne 
środki przeciwinfekcyjne i antyseptyczne; 33661200-3 Środki przeciwbólowe; 33651520-9 
Immunoglobuliny; 33692700-4 Roztwory glukozy 

ZAKRES 2 – Domaciczny system terapeutyczny 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów 33640000-8 

ZAKRES 3 – Leki narkotyczne 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 4 – Leki niezarejestrowane 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 5 – Immunoglobuliny 1 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV:  Immunoglobuliny 33651520-9 
 



 

ZAKRES 6 – Immunoglobuliny 2 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV:  Immunoglobuliny 33651520-9 

ZAKRES 7 – Albuminy ludzkie 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: Albumina 3314154 

ZAKRES 8 – Lek diagnostyczny 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 9 – Leki niezarejestrowane 2  
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 10 – Leki różne 2 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 11 – Fitomenadion 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 12 –Płyny infuzyjne   
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4; 33651680-8 

ZAKRES 13 – Lek narkotyczny 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4; 33651670-5;  

ZAKRES 14 – Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 
ZAKRES 15– Szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, H. influenzae typ 
B, WZW typ B 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 16 –  Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV:  szczepionki 33651600-4;  

ZAKRES 17 – Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, wirusowi rota 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 18 – Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:  
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 19 – Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 1 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:  
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 20 – Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 2 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4,  

ZAKRES 21 – Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 3 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 22 –Szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 23 – Szczepionka przeciwko pneumokokom 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 



 

 

ZAKRES 24 –  Szczepionka przeciwko zapaleniu opon mózgowych 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV:  szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 25 – Szczepionka przeciwko niektórym szczepom wirusa grypy prawdziwej 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 26 – Szczepionka przeciwko H. influenzae typu B 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:  
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 27 – Szczepionka przeciwko poliomielitis 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 28 – Szczepionka przeciwko meningokokom grupy B 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 29 – Szczepionka przeciwko meningokokom grupy A, C, W, Y 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 30 – Szczepionka przeciwko pneumokokom 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 31 – Koncentrat zespołu protrombiny 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 32 – Fibrynogen ludzki 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000 

ZAKRES 33 – Mizoprostol 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 34 – Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis 
haemophilus typ B 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: szczepionki 33651600-4 

ZAKRES 35 – Żywienie pozajelitowe 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: preparaty odżywiania pozajelitowego 33692210 

ZAKRES 36 – Preparat przeciwzrostowy 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 37 – Leki różne III 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 38 – Lek przeciwzakrzepowy dla noworodków i wcześniaków 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 39 – Immunoglobuliny anty D 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: Immunoglobuliny 33651520-9 

ZAKRES 40 – Immunoglobuliny anty D 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: Immunoglobuliny 33651520-9 

ZAKRES 41 – Mizoprostol 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 



 

CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

ZAKRES 42 – Desfluran 
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: produkty farmaceutyczne 33600000-6 

 

- punkt 5.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się oświadczeniem 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającym na wykonaniu, tj. zrealizowaniu, 
zakończeniu, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych, co najmniej 
jednej dostawy leków i/lub szczepionek, o wartości co najmniej: 

dla zakresu nr 1 –         1 400 000,00 zł 
dla zakresu nr 2 –         18 000,00 zł 
dla zakresu nr 3 –         15 000,00 zł 
dla zakresu nr 4 –           540,00 zł 
dla zakresu nr 5 –         57 000,00 zł 
dla zakresu nr 6 –           10 000,00 zł 
dla zakresu nr 7 –           7 200,00 zł 
dla zakresu nr 8 –           66,00 zł 
dla zakresu nr 9 –           16 000,00 zł 
dla zakresu nr 10 –         70 000,00 zł 
dla zakresu nr 11 –         47 000,00 zł 
dla zakresu nr 12 –       8 300,00 zł 
dla zakresu nr 13 –    30,00 zł 
dla zakresu nr 14 –    30 000,00 zł 
dla zakresu nr 15 –       40 000,00 zł 
dla zakresu nr 16 –           1 300,00 zł 
dla zakresu nr 17 –           33 000,00 zł 
dla zakresu nr 18 –         4 300,00 zł 
dla zakresu nr 19 –             1 600,00 zł 
dla zakresu nr 20 –         1 600,00 zł 
dla zakresu nr 21 –         5 300,00 zł 
dla zakresu nr 22 –           3 000,00 zł 
dla zakresu nr 23 –         28 000,00 zł 
dla zakresu nr 24 –           2 200,00 zł 
dla zakresu nr 25 –           3 100,00 zł 
dla zakresu nr 26 –           460,00 zł 
dla zakresu nr 27 –           900,00 zł 
dla zakresu nr 28 –         7 600,00 zł 
dla zakresu nr 29 –         3 000,00 zł 
dla zakresu nr 30 –       1 200,00 zł 
dla zakresu nr 31 –    5 600,00 zł 
dla zakresu nr 32 –    14 000,00 zł 
dla zakresu nr 33 –       31 000,00 zł 
dla zakresu nr 34 –           3 600,00 zł 
dla zakresu nr 35 –           51 000,00 zł 
dla zakresu nr 36 –         28 000,00 zł 
dla zakresu nr 37 –       54 000,00 zł 
dla zakresu nr 38 –           400,00 zł 
dla zakresu nr 39 –          114 000,00 zł 
dla zakresu nr 40 –         180 000,00 zł 
dla zakresu nr 41 –          60 000,00 zł 
dla zakresu nr 42 –         40 000,00 zł 

 



 

- punkt 7.7.1.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz dostaw wykonanych,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się wykonaniem co 

najmniej jednej dostawy leków i/lub szczepionek o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej 

niż: 

dla zakresu nr 1 –         1 400 000,00 zł 
dla zakresu nr 2 –         18 000,00 zł 
dla zakresu nr 3 –         15 000,00 zł 
dla zakresu nr 4 –           540,00 zł 
dla zakresu nr 5 –         57 000,00 zł 
dla zakresu nr 6 –           10 000,00 zł 
dla zakresu nr 7 –           7 200,00 zł 
dla zakresu nr 8 –           66,00 zł 
dla zakresu nr 9 –           16 000,00 zł 
dla zakresu nr 10 –         70 000,00 zł 
dla zakresu nr 11 –         47 000,00 zł 
dla zakresu nr 12 –       8 300,00 zł 
dla zakresu nr 13 –    30,00 zł 
dla zakresu nr 14 –    30 000,00 zł 
dla zakresu nr 15 –       40 000,00 zł 
dla zakresu nr 16 –           1 300,00 zł 
dla zakresu nr 17 –           33 000,00 zł 
dla zakresu nr 18 –         4 300,00 zł 
dla zakresu nr 19 –             1 600,00 zł 
dla zakresu nr 20 –         1 600,00 zł 
dla zakresu nr 21 –         5 300,00 zł 
dla zakresu nr 22 –           3 000,00 zł 
dla zakresu nr 23 –         28 000,00 zł 
dla zakresu nr 24 –           2 200,00 zł 
dla zakresu nr 25 –           3 100,00 zł 
dla zakresu nr 26 –           460,00 zł 
dla zakresu nr 27 –           900,00 zł 
dla zakresu nr 28 –         7 600,00 zł 
dla zakresu nr 29 –         3 000,00 zł 
dla zakresu nr 30 –       1 200,00 zł 
dla zakresu nr 31 –    5 600,00 zł 
dla zakresu nr 32 –    14 000,00 zł 
dla zakresu nr 33 –       31 000,00 zł 



 

dla zakresu nr 34 –           3 600,00 zł 
dla zakresu nr 35 –           51 000,00 zł 
dla zakresu nr 36 –         28 000,00 zł 
dla zakresu nr 37 –       54 000,00 zł 
dla zakresu nr 38 –           400,00 zł 
dla zakresu nr 39 –          114 000,00 zł 
dla zakresu nr 40 –         180 000,00 zł 
dla zakresu nr 41 –          60 000,00 zł 
dla zakresu nr 42 –         40 000,00 zł 

 

- punkt nr 1 rozdziału nr 16 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium, które dla poszczególnych zakresów 
wynosi: 

dla zakresu nr 1 –             32 000,00 zł 
dla zakresu nr 2 –         400,00 zł 
dla zakresu nr 3 –         360,00 zł 
dla zakresu nr 4 –           12,00 zł 
dla zakresu nr 5 –         1 300,00 zł 
dla zakresu nr 6 –           230,00 zł 
dla zakresu nr 7 –           170,00 zł 
dla zakresu nr 8 –           1,50 zł 
dla zakresu nr 9 –           370,00 zł 
dla zakresu nr 10 –         1 600,00 zł 
dla zakresu nr 11 –         1 000,00 zł 
dla zakresu nr 12 –       190,00 zł 
dla zakresu nr 13 –    1,00 zł 
dla zakresu nr 14 –    710,00 zł 
dla zakresu nr 15 –       900,00 zł 
dla zakresu nr 16 –           30,00 zł 
dla zakresu nr 17 –           770,00 zł 
dla zakresu nr 18 –         100,00 zł 
dla zakresu nr 19 –             37,00 zł 
dla zakresu nr 20 –         36,00 zł 
dla zakresu nr 21 –         120,00 zł 
dla zakresu nr 22 –           70,00 zł 
dla zakresu nr 23 –         660,00 zł 
dla zakresu nr 24 –           50,00 zł 
dla zakresu nr 25 –           70,00 zł 
dla zakresu nr 26 –           10,00 zł 
dla zakresu nr 27 –           20,00 zł 
dla zakresu nr 28 –         170,00 zł 
dla zakresu nr 29 –         70,00 zł 
dla zakresu nr 30 –       27,00 zł 
dla zakresu nr 31 –    130,00 zł 
dla zakresu nr 32 –    320,00 zł 
dla zakresu nr 33 –       720,00 zł 
dla zakresu nr 34 –           80,00 zł 
dla zakresu nr 35 –           1 200,00 zł 
dla zakresu nr 36 –         660,00 zł 
dla zakresu nr 37 –       1 200,00 zł 
dla zakresu nr 38 –          9,00 zł 
dla zakresu nr 39 –           2 600,00 zł 
dla zakresu nr 40 –         4 100,00 zł 



 

dla zakresu nr 41 –           1 100,00 zł 
dla zakresu nr 42 –         900,00 zł 

____________________________________________________________________________________ 
Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający wykreśla z zakresu nr 1 pozycję nr 241 „Preparat złożony (1 saszetka zawiera 
64 g makrogolu 4000, 5,7 g bezwodnego siarczanu sodu, 1,68 g chlorku sodu i 0,75 g chlorku potasu)”. 
(patrz też modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ z dnia 20.07.2018r.) 
____________________________________________________________________________________ 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
Termin składania ofert: do 08.08.2018 r. do godz. 10:00.  
Termin otwarcia ofert: 08.08.2018 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 - Modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ z dnia 20.07.2018r. 
Załącznik nr 2 - Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ z dnia 20.07.2018r. 


