
 

 

SZP/MS 

                        Warszawa,  24 lipca 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                             LICZBA STRON: 13 
 
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 5 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 204 
Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie  1 pozycja 204 posiadał w swoim składzie 
edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych 
wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość 
midazolamu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 204 zakresu nr 1 i wymaga aby 
zaoferowany midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu 
niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem 
ampułkowym. 
 

Pytanie 6 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 35 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 35 leku Bupivacaine WZF Spinal 
0,5% Heavy 4 ml x 5 amp.? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 7 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 29 
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 Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 8 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 29 
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem 
zamawianej ilości?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 9 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 32 
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 32 (BUDESONIDE/PULMICORT, NEBBUD 125mg/ml zawiesina o inhal.) 
Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić 
już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, informując jednocześnie, iż oczekuje szybkiej poprawy zdrowia 
po zastosowaniu leczenia, zależnie od jednostki chorobowej. 
 

Pytanie 10 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 32 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 32 (BUDESONIDE/PULMICORT, NEBBUD 125mg/ml zawiesina  
o inhal.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie 
z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 11 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 32 
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz. 32 (BUDESONIDE/PULMICORT, NEBBUD 125mg/ml zawiesina  
o inhal.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 12 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 32 
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 32 (BUDESONIDE/PULMICORT, NEBBUD 125mg/ml zawiesina o inhal.) 
Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku  
w postaci budezonidu zmikronizowanego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 13 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 207 
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 zamieszczona 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 Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (patrz str. nr 5 SIWZ).  
 

Pytanie 14 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek 
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek  
i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek 
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (patrz strona nr 5 SIWZ). 
 

Pytanie 15 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek  
i odwrotnie ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza (patrz strona nr 6 SIWZ). 
 

Pytanie 16 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego 
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga (patrz pkt 5 rozdz. 14 SIWZ) 
 

Pytanie 17 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 36 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zakresu nr 1 poz. 36 cefamandol ze względu  
na zakończoną produkcję? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 18 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 212 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w zakresie nr 1 poz. 212 Plantigmin, 0,5 mg/1 ml, roztw.do 
wstrz., 6 amp w ilości 200 opa? (dopuszczony na jednorazowe zezwolenie MZ) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 19 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 241 

Czy zamawiający wymaga aby w zakresie nr 1 poz. 241był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 

litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii 



 

Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa 

jest korzystna dla zamawiającego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pismem z dnia 20.07.2018r. wykreślił pozycję nr 241 z zakresu nr 1 (patrz również 
modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ z dnia 20.07.2018r.) 
 

Pytanie 20 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 241 

Czy zamawiający wymaga aby w zakresie nr 1 poz. 241 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 

4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pismem z dnia 20.07.2018r. wykreślił pozycję nr 241 z zakresu nr 1 (patrz również 
modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ z dnia 20.07.2018r.) 
 

Pytanie 21 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 20, 21 

Czy Zamawiający w zakresie nr 1 poz. 20, poz. 21 wymaga wyceny jednego producenta? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby zaoferowane w pozycji nr 20 i 21 Zakresu nr 1 produkty 
pochodziły do jednego producenta.  
 

Pytanie 22 
Dotyczy Zakresu nr 37 poz. nr 8 
Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr 37 poz 8 produkt leczniczy Lewofloksacyna w  opakowaniu 
stojącym z polietylenu, jako bezpiecznej i bardziej wygodnej, w warunkach oddziału szpitalnego, 
alternatywy dla opakowania szklanego?  
Czy Zamawiający dopuści  opakowanie z polietylenu, o większej wytrzymałości na niekorzystne czynniki 
zewnętrzne (np. stłuczenie) w porównaniu z opakowaniem szklanym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o ww. parametrach, spełniającego pozostałe wymogi 
SIWZ.  
 

Pytanie 23 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 102 
Czy Zamawiający w zakresie  nr 1 poz. 102 witamina k krople wyrazi zgodę na wycenę  
w kapsułkach? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pismem z dnia 20.07.2018r. wykreślił pozycję nr 102 z Zakresu nr 1 (patrz modyfikacja 
Załącznika nr 2 do SIWZ z dnia 20.07.2018r.). 
 

Pytanie 24 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 166 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie z  zakresu nr 1 poz. 166 lactoza bezwodna  
ze względu na zakończoną produkcję? 
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 25 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 166 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w zakresie nr 1 poz 166 produktu lactosum monohydricum 
100g? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 26 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 206 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zakresie nr 1 poz. 206 na wycenę w postaci tabletek rozpuszczalnych 
(jedyne dostępne)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 27 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 216 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zakresie nr 1 poz. 216 na wycenę Nystatyna 
Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 sbut. (jedyny dostępny)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
 

Pytanie 28 
Dotyczy Zakresu nr 3 poz. nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zakresu nr 3 poz. 7 nalbufina i utworzenie nowego 
odrębnego zakresu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 29 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 62 
Czy Zamawiający w Pakiecie 1  poz. 62 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu  Simeticonum  krople, 
pod nazwą Espumisan 40 mg/1ml krople, posiadającego takie same właściwości i zastosowanie  
co Dimeticonum  krople?  
Wskazania do stosowania zaproponowanego preparatu Espumisan krople: 
„- Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem 
sięgazów w przewodzie pokarmowym, takich jak, np.: wzdęcia. 
- Wspomagająco w niemowlęcych kolkach jelitowych u niemowląt. 
- Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych 
jamybrzusznej oraz gastroskopii. 
- Jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego w zatruciach środkami 
powierzchniowo czynnymi”. 
Natomiast wskazania do stosowania preparatu Dimeticonum krople: 
„-wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań 
rentgenowskich i ultrasonograficznych.” 
Espumisan krople jest w opakowaniach x 30ml. 
W SIWZ Zamawiający wykazuje zapotrzebowanie na Dimeticonum* 5g  175 opakowań. 



 

Bardzo prosimy  Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie 175 opakowań x 30 ml. 
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny mimo zaproponowania większego opakowania. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 30 
Dotyczy Zakresu nr 10 poz. nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy leku Fenobarbital (Gardenal) – Zakres nr 10 poz. 4 - 
do 6 tygodni, ze względu na fakt, iż lek ten sprzedawany jest w procedurze importu docelowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w następujący sposób modyfikuje zapisy §4 ust. 3 Projektu Umowy” 
„W przypadku leków objętych importem docelowym termin dostawy wynosi maksymalnie 21 dni od 
daty zlecenia. W przypadku zaoferowania w zakresie nr 10 poz. nr 4 leku psychotropowego, 
sprowadzanego w ramach procedury importu docelowego, termin jego dostawy wynosi maksymalnie 
sześć tygodni od daty zlecenia.” (patrz również odpowiedź na pytanie nr 44) 
 

Pytanie 31 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający wydłuży estymowany termin dostaw „na cito” będący kryterium wyboru ofert z 6, 5  
i 4 godzin do 24, 18 i 12 godzin? 
Tak określone kryterium faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału  
w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale 
w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz 
zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 
2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące 
miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać 
konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez 
eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale 
również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie  
i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują 
sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi  
i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 32 
Dotyczy § 1 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.4, względnie zamieni obowiązek na prawo dostarczenia 
zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko  
co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie 
zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać  
z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający w następujący sposób 
modyfikuje zapis § 1 ust. 4 Projektu Umowy wskazujący zakresy, których dotyczy: 
„(dotyczy zakresów: 1-13, 31-33 i 35-42)”  
 

 



 

Pytanie 33 
Dotyczy § 1 ust. 8 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający w par. 1 dopisze punkt 8 o treści „Obniżki cen nie będą stosowane, jeżeli towar 
oferowany jest w ramach umowy po cenie niższej.”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 34 
Dotyczy § 2 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający dopisze w par. 2.4.c na końcu frazę: „Zmiana cen w przypadku obniżenia cen 
urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 35 
Dotyczy § 4 ust. 1 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający w par. 4.1. 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 Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 36 
Dotyczy § 6 ust. 3 Projektu Umowy 
Czy zamawiający w par. 6.3 wskaże jednolity termin do rozpatrzenia reklamacji i określi go jako 3 dni 
robocze? Rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania wyjaśnień od firmy kurierskiej oraz sprawdzenia 
zasadności reklamacji przy jednoczesnym ewentualnym przygotowaniu nowej partii leków bądź 
szczepionek. Zrobienie tego w terminie krótszym jest niemożliwie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ujednolicenie terminu do rozpatrzenia reklamacji. Jednocześnie 
Zamawiający w § 6 ust. 3 Projektu Umowy w następujący sposób określa termin realizacji reklamacji 
jakościowej, który pierwotnie omyłkowo nie został ustalony: 
 
„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż: 
- w ciągu 1 dnia w przypadku braków ilościowych, poprzez dostarczenie brakującego towaru, 
- w ciągu 7 dni w przypadku wad jakościowych, poprzez dostarczenie towaru wolnego  
od wad jakościowych, 
 od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie. 
Powyższe terminy nie ograniczają prawa Zamawiającego do natychmiastowego zakupu niezbędnej 
ilości  leków/szczepionek na koszt i ryzyko Wykonawcy od innego dostawcy, według zasad 
oznaczonych w §7 ust. 7 i 8 - w przypadku gdyby po stronie Zamawiającego mogła powstać rażąca 
szkoda.” 
 

Pytanie 37 
Dotyczy § 6 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. .6.4? Zapis o ‘odmowie przyjęcia towaru’ jest niczym innym, jak 
zgłoszeniem reklamacji, zatem wówczas zastosowanie winien mieć tryb wskazany w par. 6.3. Nie ma 
podstaw dwutorowego procesu reklamacji – zgłaszanych zgodnie z 6.3 lub dokonywanych poprzez 



 

odmowę przyjęcia towaru, tym bardziej, że w tym drugim przypadku Wykonawca nie ma możliwości 
ustosunkowania się do reklamacji, co narusza przepisy KC 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 38 
Dotyczy § 7 ust. 2 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wykreśli par. 7.2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 39 
Dotyczy § 7 ust. 3 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 10% do wartości max. 5%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 40 
Dotyczy § 7 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.4 z 10% do wartości max. 5%? 
Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 41 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 234 i 276 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz 234 i pakiecie 1 poz 276 zaoferowania ampułek  
w systemie bezigłowym, który w sposób znaczący redukuje możliwość skaleczenia się personelu 
medycznego oraz zmniejsza koszty przygotowania leków we wlewach dożylnych? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 42 
Dotyczy § 11 ust. 3 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający w par. 11.3 doda zdanie drugie oraz danie trzecie o brzmieniu: „Zapis ten nie oznacza 
zapisu na sąd polubowny. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów, sądem 
właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd siedziby Zamawiającego”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 43 
Dotyczy § 1 ust. 4 Projektu Umowy 
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości 
dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla 
Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie 



 

tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust. 4 
projektu umowy)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 44 
Dotyczy § 4 ust. 3 Projektu Umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw produktów sprowadzanych  
w ramach importu docelowego do 21 dni  (dot. §4 ust.3 projektu umowy)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi modyfikując brzmienie §4 ust. 3 Projektu Umowy  
w następujący sposób: 
„W przypadku leków objętych importem docelowym termin dostawy wynosi maksymalnie 21 dni od 
daty zlecenia. W przypadku zaoferowania w zakresie nr 10 poz. nr 4 leku psychotropowego, 
sprowadzanego w ramach procedury importu docelowego, termin jego dostawy wynosi maksymalnie 
sześć tygodni od daty zlecenia”. (patrz również odpowiedź na pytanie nr 30) 
 

Pytanie 45 
Dotyczy § 7 ust. 1 Projektu Umowy 
Do §7 ust.1 tiret drugi projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego 
kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie "cito" poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,02% wartości nie dostarczonej w terminie części 
przedmiotu zamówienia w trybie "cito" za każdą godzinę opóźnienia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 46 
Dotyczy § 7 ust. 7 Projektu Umowy 
Do treści §7 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 
art. 552 kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 
dostarczenia towaru Kupującemu." 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 47 
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 Zamawiającego: 
Według wiedzy Zamawiającego w chwili obecnej brak ww. przesłanek. 
 

Pytanie 48 
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. 1.01.2016r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe 
(Dz.U.60.535 z późn. zm.). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na ograniczenia prawne Zamawiający nie może udzielić zgody na ustanowienie  
ze swej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych wykonania umowy przetargowej w jakiejkolwiek 
postaci. Zdaniem Zamawiającego nie będzie konieczności w trakcie trwania umowy przetargowej 
korzystania z narzędzi przewidzianych w ustawie z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne  
i ustawie z dnia 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe. 
 

Pytanie 49 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 38 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz 38 produktu leczniczego Ceftazydym 
pakowanego 10ml x10 fiolek? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań. 
 

Pytanie 50 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 46 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz 46 produktu leczniczego Cyprofloksacyna  
w opakowaniu stojącym z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które 
minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań?  
Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający wymaga opakowania wyposażonego  
w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania produktu leczniczego o ww. parametrach. 
 

Pytanie 51 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 103 i 106 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz 103 i poz 106 produktu leczniczego Flukonazol  
w opakowaniu stojącym z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które 
minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań?  
Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający wymaga opakowania wyposażonego  
w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania produktu leczniczego o ww. parametrach. 
 

 



 

Pytanie 52 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 103 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz 103 produkt leczniczy Flukonazol (50 ml) i poz 106 
produkt leczniczy Flukonazol (100ml)  w opakowaniu 10 szt? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia ilości opakowań.  
 

Pytanie 53 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 182 
Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr 1 poz 182 produktu leczniczego Linezolid 300 ml  
w opakowaniu stojącym z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które 
minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań? Czy w celu minimalizacji kosztów 
użytkowania Zamawiający wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie 
wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania produktu leczniczego o ww. parametrach. 
 

Pytanie 54 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 200 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz 200 produktu leczniczego Metronidazol   
w opakowaniu stojącym z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami ze strzałkami, które 
minimalizują ryzyko pomyłki portu podczas obsługi opakowań? Czy w celu minimalizacji kosztów 
użytkowania Zamawiający wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie 
wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania produktu leczniczego o ww. parametrach. 
 

Pytanie 55 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 188 i 189 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 poz 188 i poz 189, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 
Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji 
rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C,  
a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, 
co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W pozycji nr 188 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie preparatu o ww. parametrach. 
W pozycji nr 189 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o ww. parametrach.  
 

Pytanie 56 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 190 i 192 
Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz 190 i poz 192 produkt Metamizole, był zaoferowany 
w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła zapewniającym ochronę przed światłem, 
zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej pakowany po 10 ampułek ?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie preparatu o ww. parametrach. 
 

 
 



 

Pytanie 57 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 190 i 192 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 190 i poz 192 w ramach zwiększenia konkurencyjności, wyrazi zgodę 
na zaoferowanie produktu spełniającego wymóg łączenia w jednej strzykawce produktu metamizol  
z produktem Poltram oraz dodatkowo posiadający możliwość połączenia w jednej strzykawce produktu 
metamizol z produktem Tramal na podstawie przeprowadzonych badań stabilności, co daje pełne 
spektrum możliwości zastosowania połączeń produktu metamizol ze wszystkimi dostępnymi na rynku 
preparatami tramadolu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie preparatu o ww. parametrach. 
 

Pytanie 58 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 190 i 192 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 190 i  poz 192 w ramach zwiększenia konkurencyjności, wyrazi 
zgodę na zaoferowanie produktu posiadającego badania stabilności umożliwiające połączenie w jednej 
strzykawce produktu metamizol z produktem Tramal, co daje pełne spektrum możliwości zastosowania 
połączeń produktu metamizol ze wszystkimi dostępnymi na rynku preparatami tramadolu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie preparatu o ww. parametrach. 
 

Pytanie 59 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 190 i 192 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 190 i  poz 192 w ramach zwiększenia konkurencyjności, wyrazi 
zgodę na zaoferowanie produktu spełniającego wymóg łączenia w jednej strzykawce produktu 
metamizol z produktem Poltram na podstawie badań stabilności?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie preparatu o ww. parametrach. 
 

Pytanie 60 
Dotyczy Zakresu nr 1 poz. nr 231 i Zakresu nr 37 poz. 22 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 poz 231 i pakiecie 37 poz 22 aby produkt leczniczy 
Piperacillin/Tazobactam posiadał możliwość podania razem z amninoglikozydami? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie 61 
Dotyczy Zakresu nr 37 poz. nr 23 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 37 poz 23 aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego 
Propofol znajdowały się dokładne zalecenia dotyczące podawania produktu w czasie wprowadzania 
i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI (target control infusion) 
podczas podania leku z wykorzystaniem pomp infuzyjnych, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia 
zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjenta? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
 
 



 

Pytanie 62 
Dotyczy Zakresu nr 37 poz. nr 23 
Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie nr 37 poz 23 produkt leczniczy Propofol w ampułkach (x 5 szt)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

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. 


