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   Opole, 10.12.2021r.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w trybie przetargu 
nieograniczonego z zastosowaniem uprzedniej oceny ofert, czyli kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy po 
badaniu i ocenie ofert, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2021 poz. 1129). pn. „Dostawa leków i produktów farmaceutycznych” Nr postępowania: 
FAZ.2800.99.2021-PN. Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 

1 Dotyczy: FAZ.2800.99.2021-PN pakiet 1 pozycja 267 termin składania ofert: 20.12.2021 
1. Czy Zamawiający w pozycji 267 pakiet 1 produkt Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki 
(fiolki)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: Nie  dopuszczamy. Prosimy zaoferować produkt opisany w SWZ 
2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z 
przeliczeniem zamawianej ilości? 
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu 
ODPOWIEDŹ: Nie  dopuszczamy. Prosimy zaoferować produkt opisany w SWZ 
 

2 Dotyczy: FAZ.2800.99.2021-PN zadanie1 pozycja 267 termin składania ofert: 20.12.2021 
1. Czy Zamawiający w pozycji 267 zadanie 1 pozycja 267 dopuści do postępowania produkt Citra-
Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 5ml (strzykawka o 
pojemności 10ml) stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i 
przeciwbakteryjne do przepłukiwania dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych? 
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu. 
ODPOWIEDŹ: Nie  dopuszczamy. Prosimy zaoferować produkt opisany w SWZ 
 

3 Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 21 pozycja 3, aby produkt leczniczy Mitomycin 20mg 
posiadał w karcie charakterystyki produktu leczniczego zapis o stosowaniu dopęcherzowym? 
ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy, nie wymagamy  
 

4. 1. W nawiązaniu do ww. Postępowania prosimy o udzielenie jednoznacznych, precyzyjnych, 
rzetelnych, wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 4 
czerwca 2020 r. (sygn. akt KIO 505/20) Zamawiający nie może pozostawiać pytań 
Wykonawcy bez merytorycznej odpowiedzi, tj.  udzielać odpowiedzi: „Zgodnie z SIWZ (SWZ)”, 
ponieważ SWZ nie rozwiewa wątpliwości Wykonawcy i może prowadzić do złożenia nieważnej 
oferty. Zamawiający w każdym przypadku oświadczając "Zgodnie z SWZ", nie udzieli 
odpowiedzi na pytania, nie wyjaśni treści SWZ, a jedynie odsyła do niejednoznacznych 
zapisów SWZ.  

Obowiązkiem wykonawcy jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań 
wyjaśniających treść SIWZ (SWZ) (wyrok SN z 5 czerwca 2014 r. sygn. akt CSK 626/13), 
analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i precyzyjnych wyjaśnień.” 
ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę i mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia okażą się 
jednoznaczne, precyzyjne i rzetelne 
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2. 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 zakończenia lub wstrzymania produkcji  

⎯ na etapie ofertowania, prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.  

⎯ na etapie realizacji umowy zastosowanie ma odpowiednio par. 1 ust.9 oraz par. 8 us.t 
2 pkt 7 i ust. 9  

3. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób 
przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ? 

ODPOWIEDŹ: Prosimy o przeliczenie do pełnego opakowania w górę 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na 

tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 
ODPOWIEDŹ: Jak wskazano w SWZ , rozdział IV, strona 2 z 11 
„IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 oferowanie preparatów równoważnych do opisanych tj. 
zmianę postaci oferowanych preparatów z zachowaniem profilu działania i sposobu podania, 
tj: – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, a także fiolki na 
ampułki i odwrotnie” 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na 

ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
ODPOWIEDŹ: Jak wskazano w SWZ , rozdział IV, strona 2 z 11 
„IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 oferowanie preparatów równoważnych do opisanych tj. 
zmianę postaci oferowanych preparatów z zachowaniem profilu działania i sposobu podania, 
tj: – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, a także fiolki na 
ampułki i odwrotnie” 
 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, 

kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości 
opakowań miałoby miejsce w oparciu o mg, ml itp.) 

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę 
 
7. 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: Prosimy w przeliczeniu podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę 
 
8. Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? 

W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku. 
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy 
 
9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający - w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę 

przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe 
okażą się niekompletne - wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość 
uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazał w SWZ, rozdział V, strona 2 z 11 
„V. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  
Wykonawca winien załączyć do oferty aktualne karty charakterystyki leków do chemioterapii i z 
programów 
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.” 
Uprzejmie informujemy, że zdaniem Zamawiającego ostatnie zdanie oznacza jednoznacznie, że 
Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 
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10. Pakiet 17 poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu wymienione pozycje? 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji z pakietu, natomiast w 
zakresie zadania 17 odstępuje od wymogu sformułowanego w rozdziale IV pkt. 5, ppkt 2) 
SWZ i dopuszcza możliwość zaoferowania postaci doustnej i  postaci dożylnej – różnych 
producentów. 
 

5. Zadanie 3 poz. 1 
Czy pozycja dotyczy programu lekowego B.119 - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, 
MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM 
(BRODAWKOWATYM/ PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM - Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM 
TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM? 
ODPOWIEDŹ: Nie wymagamy 

6. Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 1 pozycja 315: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym 
uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek? 
Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. 
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających 
przedłużone uwalnianie chlorku potasu. 
Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają 
substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. 
Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i 
zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy. 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom karmionym przez zgłębnik ponieważ zgodnie z ChPL 
kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik 
żołądkowy lub jelitowy. 
Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL 
kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […]. 
Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań 
niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy. 
ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę 
 

7. Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się do  
Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia (SWZ) w 
poniższym zakresie:  
 
Pytanie nr 1  
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów umowy par. 1, pkt 9, w zakresie zadania 43 w myśl 
których zobowiązany jest do dostarczenia zamiennika produktu leczniczego w przypadku 
zaprzestania produkcji lub braku towaru na rynku polskim. Oferta Wykonawcy opiewa na konkretne 
produkty dostarczane (oferowane) w niniejszym postępowaniu. Oferta ta definiuje przedmiot umowy 
dostawy i powoduje, że Strony zawierają umowę dostawy tylko co do konkretnych produktów, 
zdefiniowanych ich nazwą handlową. Na rynku polskim nie występują zamienniki produktu 
leczniczego opisanego w zadaniach nr 43. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
 
Pytanie nr 2 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści umowy (par. 5 pkt 1 a,b) co do stawki kar umownych 
zawartych w umowie dla zadania 43. Wskazana tam stawka jest rażąco wygórowana i narusza 
równość stron umowy. Należy przyjąć, że taka stawka oznacza zachwianie relacji pomiędzy 
wartością zamówienia publicznego i spodziewanym zyskiem Wykonawcy, a wysokością kary 
umownej.  
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  Kara umowna jest ustalona od wartości 
złożonego zapotrzebowania, a nie wartości umowy.  
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Pytanie nr 3 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 
zapisu dotyczące dostaw na „cito” w zakresie zadań 43?  
Podanie leku opisanego w zadaniach 43 zawsze poprzedzone jest diagnostyką i nie ma 
konieczności zamawiania wskazanego leku w trybie „cito”. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową i SWZ.  Zamawiający ocenia kwestię zamówień w trybie 
zwykłym czy w trybie „cito” według aktualnych potrzeb. 
 

8. 1.Dotyczy wzoru umowy 
Proszę o potwierdzenie, iż w razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy 
okoliczności takich jak: wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem 
realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości 
dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika, nastąpi rozwiązanie umowy 
za porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC? 
Nałożenie na wykonawcę obowiązku dostarczenia zamiennika jest możliwe tylko sytuacji 
posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego 
obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i 
niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktów leczniczych, na które 
wykonawca nie posiada koncesji. Obecny zapis zobowiązuje wykonawcę do niezgodnego z prawem 
obrotu produktami leczniczymi. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 1 ust. 9 Umowy oraz § 8 Umowy. 
2. Dotyczy § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy – dostawy na cito  
Z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w zadaniach nr 40, 69 nie są lekami ratującymi 
życie i nie wymagają dostaw awaryjnych w trybie na cito, ze względu na specyfikę i konieczność 
planowania podania z wyprzedzeniem, proszę o potwierdzenie, że zapis § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy 
w zakresie dostaw na cito nie będzie miał zastosowania w stosunku do zadań nr 40 oraz 69. Zapisy 
umowy w obecnym brzmieniu dla wyżej wymienionych leków wprowadza nieproporcjonalne 
ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego.  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową i SWZ.  Zamawiający ocenia kwestię zamówień w trybie 
„zwykłym” czy w trybie „cito” według aktualnych potrzeb. 
3. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. c i d wzoru umowy – kary umowne  
Czy Zamawiający zgodzi się w § 5 ust. 1 pkt. c i d wzoru umowy na zmianę kary umownej 
wynoszącej 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy na karę wynoszącą 5% 
wartość brutto niezrealizowanej części umowy odnoszącej się do danego zadania? Mając na 
uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w którym określając wysokość kar 
umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary 
umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich 
dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla 
wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Powyższy zapis w 
brzmieniu przewidującym karę umowną zamówienia również prawidłowo zrealizowanego pozostaje 
w sprzeczności funkcją kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego.  
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową oraz SWZ. 
4. Dotyczy § 8 ust. 8 wzoru umowy – monitorowanie realizacji umowy  
W związku z tym, iż Wykonawca zamówienia publicznego nie jest zobligowany do kontroli i 
weryfikacji zamówień składanych przez Zamawiającego pod względem poziomu wykorzystania 
całości Umowy oraz poszczególnych zamówień częściowych prosimy o odstąpienie od zapisu § 8 
ust. 8 dotyczącego przedstawiania na wezwanie Zamawiającego asortymentowo-kwotowego 
wykazu zrealizowanych dostaw przedmiotu zamówienia dla zadań nr 40 oraz 69. 
ODPOWIEDŹ: Podtrzymujemy zapis w dotychczasowym brzmieniu. Każda część zamówienia 
objęta będzie odrębną umową. 

9. 1. Prosimy o doprecyzowanie w zadaniu nr 1 poz. 519 liczby i modeli aparatów do znieczulenia, 
na których zamontowane będą parowniki? 

ODPOWIEDŹ: Aparaty do znieczulenia Drager w liczbie 6 sztuk 
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2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 519 wymaga produktu leczniczego Sevofluranum - 
płynu wziewnego do znieczulenia ogólnego tylko w butelce z polietylenonaftalenu (PEN) i w 
butelce aluminiowej ? 

ODPOWIEDŹ: Tak, wymagamy  takiego preparatu  

10. 1. 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.: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)? 

ODPOWIEDŹ: Jak wskazano w SWZ , rozdział IV, strona 2 z 11 „IV. OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA: „ Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 oferowanie preparatów równoważnych 
do opisanych tj. zmianę postaci oferowanych preparatów z zachowaniem profilu działania i 
sposobu podania, tj: – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, a 
także fiolki na ampułki i odwrotnie” 

2. 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.: 
fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i 
odwrotnie? 

ODPOWIEDŹ: Jak wskazano w SWZ , rozdział IV, strona 2 z 11 
„IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamawiający dopuszcza w zadaniu 1 oferowanie preparatów równoważnych do opisanych tj. 
zmianę postaci oferowanych preparatów z zachowaniem profilu działania i sposobu podania, 
tj: – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, a także fiolki na 
ampułki i odwrotnie” 

3. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. 
tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań 
odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty 
atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym. 

ODPOWIEDŹ: Tak, zezwalamy na taką wycenę. 

4. 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 (czy podawać pełne ilości opakowań 
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

ODPOWIEDŹ: W takim przypadku, prosimy w przeliczeniu podać pełne ilości opakowań 
zaokrąglone w górę, 

5. 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 zakończenia lub wstrzymania produkcji:  

⎯ na etapie ofertowania, prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.  

⎯ na etapie realizacji umowy zastosowanie ma odpowiednio par. 1 ust.9 oraz par. 8 us.t 
2 pkt 7 i ust. 9  

6. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (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  
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy  

7. Dotyczy zadanie 1 pozycja 4,60,77,418, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci 
tabletki dojelitowej? 
ODPOWIEDŹ: Tak,dopuszczamy 
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8. Dotyczy zadanie 1 pozycja 18, czy zamawiający dopuści wycenę ZinoDr., zasyp.,przed 
podraż.skóry o dział.łagodz-ochr, 100g ? 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 

9. Dotyczy zadanie 1 pozycja 38,39, czy Zamawiający dopuści wycenę leku dostępnego na  
jednorazowe pozwolenie MZ( Unasyn -wstrzymanie produkcji)? 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 

10. Dotyczy zadanie 1 pozycja 73, czy Zamawiający wpisując w jednostce miary op. miał na myśli 
produkt Bunondol,  0,3 mg/1 ml, roztw.do wstrz.,pakowany po 5 amp w ilości 300 op.? 
ODPOWIEDŹ: Tak 

11. Dotyczy zadanie 1 pozycja 74, czy Zamawiający wpisując w jednostce miary op. miał na myśli 
produkt Calcium chloratum WZF(Calc.chlor.WZF10%)67mg/ml,inj,10ml, pakowany po 10apułek 
w ilości 30 opakowań? 
ODPOWIEDŹ: Tak,pakowany po 10 ampułek w ilości 30op 

12. Dotyczy zadanie 1 pozycja 94, czy Zamawiający miał na myśli Biofuroksym, 750 mg, 
prosz.d/sp.roztw,zaw.d/wstrz.,1 fiol? 
ODPOWIEDŹ:Tak, Biofuroxym w dawce 750 mg   

13. Dotyczy zadanie 1 pozycja 94, czy Zamawiający miał na myśli lek w postaci tabletki powlekanej 
( brak rejestracji Ciprofloxacim 0,75 g fiolka)? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający miał na myśli Biofuroksym, 750 mg, 
prosz.d/sp.roztw,zaw.d/wstrz.,1 fiol? 

14. Dotyczy zadanie 1 pozycja 116, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu x 50 
saszetek w ilości  4 opakowania? 
ODPOWIEDŹ: Tak ,dopuszczamy-Jeżeli produkt będzie odpowiadał opisowi  w SWZ 

15. Dotyczy zadanie 1 pozycja 200, czy Zamawiający dopuści wycene Enema, roztw.doodbytn, 150 
ml, 50 butelek? 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy  

16. Dotyczy zadnie 1 pozycja 134, czy Zamawiający ma na myśli Vegevit Witamina B12, tabl., 100 
szt ? 
ODPOWIEDŹ:Tak ,dopuszczamy 

17. Dotyczy zadanie 1 pozycja 218, , czy zamawiający mil na myśli plaster Matrifen,  25 mcg/h, 
plast.,syst.transderm., 5 szt 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 

18. Dotyczy zadanie 1 pozycja 219, , czy zamawiający mil na myśli plaster Matrifen,  50 mcg/h, 
plast.,syst.transderm., 5 szt 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 

19. Dotyczy zadanie 1 pozycja 220, , czy zamawiający mil na myśli plaster Matrifen,  75 mcg/h, 
plast.,syst.transderm., 5 szt 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 

20. Dotyczy zadanie 1 pozycja 221, , czy zamawiający mil na myśli plaster Matrifen,  100 mcg/h, 
plast.,syst.transderm., 5 szt 
ODPOWIEDŹ:Tak, dopuszczamy 

21. Dotyczy zadanie 1 pozycja 226, czy Zamawiający miał na myśli flakon o pojemności 250 ml w 
ilości 50 ml ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający miał na myśli flakon o pojemności 250 ml w ilości 50 szt. 

22. Dotyczy zadnie 1 pozycja 234 czy Zamawiający dopuści wycenę leku Oxis Turbuhaler, 9 
mcg/dawkę,prosz.d/inh,60 dawek w ilości 5 opakowań? 
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy 

23. Dotyczy zadańie 1 pozycja 256,523,536,559, czy zamawiający dopuści wycenę leku w postaci 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu ( obecnie dostępna postać)? 
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy 

24. Dotyczy zadanie 1 pozycja 427, czy Zamawiający dopuści wycenę HepaDr. A, tabl., 40 szt ?  
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy 

25. Dotyczy zadanie 1 pozycja 431,432, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki o 
przedłużonym uwalnianiu( obecnie dostępna postać).? 
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy 
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26. Dotyczy zadanie 1 pozycja 441, czy Zamawiający dopuści wycenę Panthenol, pianka, 150 ml 
(kosmetyk – jedyny dostępny)? 
ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy 

27. Dotyczy zadanie 1 pozycja 407,521,522,-proszę o wykreślenie pozycji z pakietu zakończona 
produkcja? 
ODPOWIEDŹ: W przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji:  

⎯ na etapie ofertowania, prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.  

⎯ na etapie realizacji umowy zastosowanie ma odpowiednio par. 1 ust.9 oraz par. 8 us.t 
2 pkt 7 i ust. 9  

28. Dotyczy zadanie 1 pozycja 517, czy Zamawiający dopuści wycenę Cerutin, 100 mg + 25 mg, 
tabl.powl.,125 szt,bl(5x25) ? 
ODPOWIEDŹ: Tak,dopuszczamy 

29. Dotyczy zadanie 1 pozycja  542, czy Zamawiający dopuści wycenę Silimax, 70 mg, 
kaps.twarde, 30 szt, poj. 
ODPOWIEDŹ: Tak,dopuszczamy 

30. Dotyczy zadanie 1 pozycja 547, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsułki o 
przedłużonym uwalnianiu? 
ODPOWIEDŹ: Tak,dopuszczamy 

31. Dotyczy zadanie 1 pozycja 612, czy Zamawiający dopuści wycenę Prontosan, roztw, do 
płukania ran,1000 ml ? 
ODPOWIEDŹ: Tak,dopuszczamy 

32. Dotyczy zadanie 6 pozycja 8, prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania? 
        ODPOWIEDŹ:  Propofol EDTA emulsja 10mg/ml, op/1ampstrz /a 50ml 
33. Dotyczy zadanie 29 pozycja 18, czy Zamawiający miał na myśli Tazocin, 4 g+0,5 g, 

prosz.d/sp.roztw.d/inf., 12 fiol w ilości 100 op.? 
ODPOWIEDŹ: Tak 

34. Dotyczy zadanie 29 pozycja 19, czy Zamawiający miał na myśli Tazocin, 2 g+0,25 g, 
prosz.d/sp.roztw.d/inf., 12 fiol prosz. W ilości 40 opakowań? 
ODPOWIEDŹ: Tak 

35. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 374. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu 
Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z  odpowiednim 
przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania 
produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu 
leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej 
infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego 
zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako 
jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami 
farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego? 
ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę 

36. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 235. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu 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? (2.) Czy zamawiający 
wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie 
chemicznym zgodnym z SIWZ? 
ODPOWIEDŹ: Tak, wymagamy 

37. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 356. Czy Zamawiający wymaga, 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: Tak, wymagamy 
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38. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 416. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był 
przechowywany  w temperaturze pokojowej w związku z tym, że na rynku polskim 
zarejestrowane i dostępne  są produkty, które mogą być przechowywane poza lodówką?” 
ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy, nie wymagamy 

39. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 286. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią 
Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał 
stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji 
dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  
Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania 
roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% 
roztworu glukozy? 
ODPOWIEDŹ: Tak 

40. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 357. Czy Zamawiający wymaga, 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:Tak 

41. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 116. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 8 opakowań preparatu 
Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez 
Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym 
przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z 
góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego. 
ODPOWIEDŹ:Oczekujemy preparatu ,którego właściwości i ilość zostały opisane 
szczegółowo w pozycji 116 w pakiecie nr 1 

42. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 41. Proszę o wykreślenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to 
przystąpienie większej liczby oferentów. 
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na wykreślenie pozycji. Pytanie nie zostało 
należycie uzasadnione.  

43. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 439. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego 
w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego? 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 

44. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 76. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu dostępnego 
Calcium Gluconate Hameln,95mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz,10amp? 
ODPOWIEDŹ:Wyrażamy zgodę 

45. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 186. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie preparatu 
równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości  
i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.? 
ODPOWIEDŹ: Tak,wyrażamy zgodę 

46. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga produkt był refundowany w ramach 
 programu lekowego B.119 - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO 
ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/ 
PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM - Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, 
OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM? 

       ODPOWIEDŹ: Nie wymagamy 
47. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2, 12,. 13. W związku z zakończoną produkcją prosimy o 

wykreślenie pozycji z pakietu. 
       ODPOWIEDŹ: W przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji  

⎯ na etapie ofertowania, prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.  

⎯ na etapie realizacji umowy zastosowanie ma odpowiednio par. 1 ust.9 oraz par. 8 us.t 
2 pkt 7 i ust. 9  
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11. 1. Czy Zamawiający w par. 1.9 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do 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: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
2. Czy Zamawiający w par. 1.10 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia leku w 

innej postaci (fasunku)? 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 w 
innej postaci, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową i SWZ. 
 
3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par 2.3? Skoro termin liczony jest w dniach roboczych, to nie 

może nigdy skończyć się w dniu wolnym od pracy – taki dzień nie jest w ogóle wliczany do 
terminu.  Zapis ten budzi wątpliwość co do terminu dostawy: czy wynosi ona 2 dni robocze, czy 
też 2 dni kalendarzowe - i tylko jeśli ostatnim dniem terminu jest dzień wolny od pracy, to 
dostawa przesuwa się na dzień następny. Umowa w par. 2.2 określa termin na 2 dni robocze, 
zatem zapis 2.3 jest zbędny (i mylący). 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową i SWZ.  
4. Czy Zamawiający w par. 2.15 wykreśli ostatnie zdanie?  Konieczność zapłaty kary umownej 

obok różnicy w cenie powoduje, że Wykonawca karany jest 2 razy za to samo. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
5. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.6? Wszelkie reklamacje, zgodnie z KC, powinny być 

rozpatrywane przy udziale sprzedawcy, a nie poprzez jednostronną odmowę przyjęcia towaru 
lub jednostronne jego odesłanie. Taki tryb narusza zasady postępowania w zakresie rękojmi 
lub gwarancji określone w KC. Zgodnie z par. 4.4 oraz 4.5  Zamawiający zgłasza wady, zaś 
Wykonawca rozpatruje reklamacje w terminach wskazanych w tych punktach. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umowa i SWZ. Zapis dotyczy odbioru towaru niezgodnego z 
zamówieniem a nie czynności reklamacyjnych w toku gwarancji lub rękojmi.  
6. Czy Zamawiający w par. 5.1.a zrezygnuje z kar umownych kwotowych (100zł) na rzecz kar 

procentowych, np.  1% niezrealizowanego w terminie  zamówienia, a także naliczać będzie 
kary dla trybu CITO za dzień, a nie godzinę opóźnienia? Obecny zapis grozi Wykonawcy 
rażącą stratą.  

ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
7. Czy Zamawiający w par. 5.1.b zrezygnuje z kar umownych kwotowych (100zł) na rzecz kar 

procentowych, np.  1% niezrealizowanego w terminie  zamówienia, a także naliczać będzie 
kary dla trybu CITO za dzień, a nie godzinę opóźnienia? Obecny zapis grozi Wykonawcy 
rażącą stratą. .  

ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ. 
8. Czy Zamawiający w par. 8.5 dopisze, że zmiana stawki VAT następuje automatycznie, bez 

konieczności uzyskiwania zgody obu stron i podpisywania aneksu? Zarówno data wejścia w 
życie zmiany, jak i wartość zmiany ceny jest oczywista i nie wymaga żadnych dodatkowych 
uzgodnień. Ewentualna odmowa zmiany stawki grozi nadto Wykonawcy dostarczaniem 
produktów po rażąco niskiej cenie.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową I SWZ.  

12. Pytanie nr 1  
Dotyczy par 5 ust. 1 pkt c) projektu umowy 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 5 ust. 1 pkt c) projektu umowy w ten 
sposób, że: 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 
c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 5% od niezrealizowanego wynagrodzenia umownego brutto. 
 



Strona 10 z 15 

 

Uzasadnienie 
Zdaniem Wykonawcy obecne postanowienia dotyczące kar umownych skutkować mogą 
nadmiernym obciążeniem Wykonawcy i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w 
stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą 
wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli 
wykonawca wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
Pytanie nr 2 
Dotyczy par 2 ust. 5 i 6 projektu umowy 
Zamawiający w paragrafie 2 ust. 5 i 6 projektu umowy zastrzegł, iż:  
„5. Zamówienia pilne z zaznaczeniem „CITO” realizowane będą niezwłocznie, przy czym dostawa 
nastąpi w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia zamówienia. 
6. W dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy Apteki w przypadku dostawy leków w 
trybie „CITO” prawo do kontaktu z Wykonawcą w zakresie uzgadniania szczegółów dostawy i 
składania zamówień oraz odbioru należy dla upoważnionego pracownika Oddziału Zamawiającego, 
dla którego lek będzie dostarczany. Pracownik ten zobowiązany będzie rozliczyć się z w/w 
czynności z Kierownikiem Apteki.”                    
Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, dostawy odbywają się od 
poniedziałku do piątku, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, w związku z tym, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę „cito” w dni robocze dla asortymentu znajdującego sie w 
zadaniu nr 23, 28, 58? 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ. Zamawiający ocenia kwestię zamówień 
w trybie „zwykłym” czy w trybie „cito” według aktualnych potrzeb. 
Pytanie nr 3 
Dotyczy zadania nr 23 poz 2 Epoetyna beta 
Uprzejmie informujemy, iż Roche Polska Sp. z o.o. dla dawki NeoRecormonu (Epoetyna beta) w 
postaci roztworu do wstrzykiwań 30 000j.m. 1 ampułkostrzykawka nie będzie ubiegała się o 
przedłużenie bieżącej decyzji refundacyjnej obowiązującej do 30.06.2022r. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o skrócenie obowiązywania umowy dla zadania nr 
23 poz 2 Epoetyna beta 30000 j.m.  do końca czerwca 2022 r. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową i SWZ - § 8 Umowy.  
Pytanie nr 4 
Dotyczy par 1 ust 9 projektu umowy 
Zamawiający  w paragrafie 1 ust 9 projektu umowy wskazał, iż: 
„W przypadku wstrzymania produkcji, wycofania z obrotu bądź braku przedmiotu zamówienia na 
rynku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednika (asortyment o takim samym 
składzie, przeznaczeniu i postaci) w celu utrzymania ciągłości dostaw, w cenie zagwarantowanej w 
umowie, z zastosowaniem § 8 ust. 2 pkt 7. W przypadku braku realizacji w.w zobowiązania, 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w tym zakresie.” 
Tak sformułowane postanowienie w sposób nieuzasadniony zakłada, że każdy wykonawca posiada 
w swoim portfolio komplet leków referencyjnych i  generycznych lub biopodobnych, podczas gdy 
Roche Polska dystrybuuje bezpośrednio produkty lecznicze, w odniesieniu do których jest 
przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego, a zatem w przypadku przerwania ciągłości dostaw 
Produktu nie jest w stanie dostarczyć jego odpowiednik na żądanie Zamawiającego. 
Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuszcza możliwość niestosowania wskazanego 
powyżej zapisu dla zadania nr 23, 28,58 ? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 1 ust. 9 Umowy oraz § 8 Umowy. 
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13. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 i 4 z pakietu nr 17 i utworzy z nich 
osobny pakiet?  

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji z pakietu, natomiast w 
zakresie zadania 17 odstępuje od wymogu sformułowanego w rozdziale IV pkt. 5, ppkt 2) 
SWZ i dopuszcza możliwość zaoferowania postaci doustnej i  postaci dożylnej – różnych 
producentów. 
2. Czy w przypadku braku zgody na wydzielenie jak w pytaniu nr 1, Zamawiający zgodzi się na 

przeniesienie obu pozycji i dołączenie ich do pakietu nr 10? 
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji z pakietu, natomiast w 
zakresie zadania 17 odstępuje od wymogu sformułowanego w rozdziale IV pkt. 5, ppkt 2) 
SWZ i dopuszcza możliwość zaoferowania postaci doustnej i  postaci dożylnej – różnych 
producentów. 
3. Czy Zamawiający w zadaniu numer 10 w poz.nr 2 wymaga potwierdzenia autentyczności leku 

Vinblastini sulfas z importu decelowego kodem 2D znajdującym się na opakowaniu? 
ODPOWIEDŹ: Dopuszczamy taką możliwość, nie wymagamy  

14. 
 

W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa Szpital ww. przetargu 
nieograniczonego zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 
Dotyczy pakiet 17 czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w SIWZ” produkty  o tej samej 
nazwie międzynarodowej w obrębie jednego pakietu pochodziły od jednego producenta”  i 
wprowadzi zmianę leki o tej samej nazwie międzynarodowej a różnych drogach podania ( forma 
doustna i injekcja) mogą pochodzić od innego producenta z powodu braku substancji czynnej na 
rynku i wycofywania się producentów z produkcji? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający, w zakresie zadania 17 odstępuje od wymogu sformułowanego w 
rozdziale IV pkt. 5, ppkt 2) SWZ i dopuszcza możliwość zaoferowania postaci doustnej i  
postaci dożylnej – różnych producentów. 
 

15. Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 poz. 321 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
1. Czy w Zadaniu 1 poz. 321 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 
żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym 
szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 
2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Zawartość żywych kultur bakterii 
probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym 
w NIL. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia 
na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
ODPOWIEDŹ:Zamawiający oczekuje produktu leczniczego opisanego szczegółowo w 
ww.pozycji 
2. Czy w Zadaniu 1 poz. 321 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 
żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym 
szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt 
konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na 
odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje produktu leczniczego opisanego szczegółowo w 
ww.pozycji 

16. Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 18 w przedmiotowym 
postępowaniu: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego  
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 

17. Pytania do wzoru umowy: 
1. Do §1 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub 
wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku 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? 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.   
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2. Do §2 ust. 5 wzoru umowy: Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy o 
wykreślenie zapisu, lub zmianę jego treści poprzez nadanie brzmienia: ”Wszystkie zamówienia 
opatrzone znakiem „cito” będą dostarczane do apteki szpitalnej Zamawiającego”. Ewentualnie, w 
jeśli ze względu na szczególne potrzeby Zamawiającego, nie może przystać on na zaproponowane 
brzmienie, prosimy o dodanie słów „, z tym zastrzeżeniem, że pracownikowi Wykonawcy 
wykonującemu swoje obowiązki zapewnione zostanie bezpieczeństwo m.in. poprzez unikanie 
bliskich kontaktów z personelem medycznym oraz z chorymi, w szczególności poprzez zapewnienie 
i przestrzeganie rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi 
pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych przez pracowników hurtowni 
farmaceutycznych.”. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
3. Do §2 ust. 13 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 
art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy 
dostarczenia towaru.”. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
4. Do §3 ust. 10 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zastrzeżenia 
zawartego w §3 ust. 10 wzoru umowy w taki sposób aby z uwagi na ewentualne ograniczenia 
sprzętowe Wykonawcy, dopuszczalnym było ujęcie na jednej fakturze VAT tego samego kodu EAN 
więcej niż jeden raz, przy założeniu że ogólna suma produktów z tym samym kodem będzie zgodna 
z ilością wskazaną w dokonanym przez Zamawiającego Zamówieniu? Tym samym prosimy o 
rezygnację z naliczania kary umownej zastrzeżonej w §5 ust. 1 pkt e wzoru umowy. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umowa i SWZ.   
5. Do §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary 
umownej zastrzeżonej w §5 ust. 1 lit. a wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości 
brutto niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, z tym 
zastrzeżeniem, że dla leku dostarczanego w trybie na CITO – 0,02% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie asortymentu za każdą godzinę opóźnienia? 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
6. Do §5 ust. 1 lit. b wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary 
umownej zastrzeżonej w §5 ust. 1 lit. b wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości 
brutto zamówienia zrealizowanego niezgodnie z umową za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, z 
tym zastrzeżeniem, że dla leku dostarczanego w trybie na CITO – 0,02% wartości brutto 
zamówienia zrealizowanego niezgodnie z umową za każdą godzinę opóźnienia? 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
7. Do §5 ust. 1 lit. d wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary 
umownej zastrzeżonej w §5 ust. 1 lit. d w taki sposób aby wynosiła ona 3% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy? 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
8. Do §5 ust. 1 lit. e wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §5 ust. 1 lit. e 
jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony 
Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w 
zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i 
terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za 
realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
9. Do §5 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „…, z tym zastrzeżeniem, że potrącana kara 
umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia 
będzie wynikała z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych.”. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ. 

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie preparatu Bupivacaina 5mg/ml, a 10ml z pakietu nr 
1, pozycja nr 68 do oddzielnego pakietu w celu zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej. 
ODPOWIEDŹ:Nie wyrażamy zgody.Prosimy o przystąpienie zgodnie z opisem. 
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19. Zadanie 1 pozycje 486,487,488,489 
Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na przyrządy do żywienia dojelitowego w 
powyższych pozycjach (486,487,488,489) bez łączników EnLock. Pozostałe paramenty zgodnie z 
SWZ.  
ODPOWIEDŹ:Wyrażamy zgodę 

20. 1. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 wymaga produktu leczniczego Paclitaxelum, którego fizyczna i 
chemiczna stabilność przygotowanego roztworu , potwierdzona wpisem do CHPL  wynosiła, co 
najmniej 48 h w temp.  2-8 °C?   
ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

2. Dotyczy zadania 14   
Czy Zamawiający w  zadaniu 14  wymaga produktu leczniczego Cisplatinum, którego fizyczna i 
chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi, co 
najmniej 48 h, co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 
ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

3. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 wymaga produktu leczniczego Etoposidum, którego fizyczna i 
chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi, co 
najmniej 48 h, co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 
ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

4. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 wymaga produktu leczniczego Docetaxelum, którego fizyczna i 
chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi, co 
najmniej 48 h, co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 
 ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

5. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 wymaga produktu leczniczego Gemcitabinum, którego fizyczna i 
chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi, co 
najmniej 48 h , co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 
ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

6. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 wymaga produktu leczniczego Pemetrexed ,którego trwałość 
chemiczna i  fizyczną  po rekonstytucji ,potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi  co najmniej 48 h, 
co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 
ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

7. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 wymaga produktu leczniczego Cytarabinum, którego fizyczna i 
chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi, co 
najmniej 48 h, co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 
ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

8. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 wymaga produktu leczniczego Fluorouracil, którego fizyczna i 
chemiczna stabilność po pierwszym otwarciu fiolki potwierdzona wpisem do CHPL  wynosi, co 
najmniej 48 h,co  umożliwi Zamawiającemu bardziej ekonomiczną pracę z lekiem? 
ODPOWIEDŹ:Tak,wymagamy 

9. Dotyczy zadania 14 
Czy Zamawiający w zadaniu 14 w pozycji 21 dopuści produkt leczniczy Pemetrexed Sandoz w 
dawce 500 mg z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, czyli w ilości 100 fiolek? 
ODPOWIEDŹ:Tak,dopuszczamy 
 

21. 1. Czy w zadaniu 1 poz. 446 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 
leczniczego Paracetamol w opakowaniu typu fiolka? 

 
ODPOWIEDŹ:Tak,wyrażamy zgodę 
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2. W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego Glycophos 
216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu 73 poz. 4  produktu 
leczniczego Glycophos w ampułkach 20 ml pakowanych po 20 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości. Jednocześnie informujemy, iż fiolki 20 ml pakowane po 10 szt. zostały 
zastąpione przez producenta Fresenius Kabi ampułkami pakowanymi po 20 szt. 

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy  zgodę 
3. W związku z zakończeniem produkcji preparatu w zadaniu 73 poz. 10, 11 zwracamy się z 

prośbą o określenie jak postąpić w takim przypadku? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem? 

ODPOWIEDŹ: W przypadku zakończenia lub wstrzymania produkcji  

⎯ na etapie ofertowania, prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.  

⎯ na etapie realizacji umowy zastosowanie ma odpowiednio par. 1 ust.9 oraz par. 8 us.t 
2 pkt 7 i ust. 9  

4. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w zadaniu 75 poz. 15 Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie zestawu do podawania diet dojelitowych przez pompę Amika/ 
Applix typu Easybag, ENFit z łącznikiem EnFit / ENLock? 

ODPOWIEDŹ:Wyrażamy zgodę 
5. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w 

przypadku gdy zaoferowane przez Wykonawcę opakowanie handlowe jest niepodzielne 
przez całkowitą ilość danego leku określoną przez Zamawiającego – czy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć po dwóch miejsc po 
przecinku? 

ODPOWIEDŹ:Prosimy podać pełne opakowania zaokrąglając w górę 
6. Dotyczy § 5 ustęp 1c umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy 

do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W 
przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od 
całości umowy jest wyraźnie zawyżona. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową i SWZ.  
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w § 5 ustęp 1 pkt. a) oraz b), kar umownych i 

ustali minimalną wartość zapłaty w kwocie 50,00 zł. Kara w wysokości 100,00 zł za każdą 
godzinę opóźnienia w przypadku dostaw o niskiej wartości jest nieproporcjonalnie wysoka 

ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  

22. Pytanie nr 1 
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od 
wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do 
ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania 
zamówienia. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
Pytanie nr 2 
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od 
umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a 
nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za 
prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar 
do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
Pytanie nr 3 
Dotyczy wzoru umowy 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż 
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość 
zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”? 
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, 
ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie 
minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  
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Pytanie nr 4 
W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 6 w taki sposób aby kary umowne były 
naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Umową. Zamawiający uprawniony jest określenia kar umownych za 
opóźnienia ze wskazaniem ,że nastąpi to tylko z przyczyn zawinionych wyłącznie przez 
Wykonawcę.  
Pytanie nr 5 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do 
projektu umowy w § 5 ust.1 pkt a) i b) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1% 
wartości netto zamiast obecnych 1% z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego 
niespełnienia świadczenia umowy? 
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu 
wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a 
tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej 
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. 
ODPOWIEDŹ: Brak zgody. Zgodnie z Umową i SWZ.  

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie pakiet nr 14 pozycja 9 i 10 (Methotrexate ) w dawce 
Methotrexat Ebewe 50mg/5ml x 1fiol. z odpowiednim przeliczeniem. 
ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę 

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie pakiet nr 10 pozycja 6 lek Roztwór-dopuszcza się 
produkt nie objęty limitem finansowania MSZ. 
ODPOWIEDŹ: Tak  wyrażamy zgodę 
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