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Numer sprawy 20/ZP/2020                                                
DZP/ 288  /2020 

 Zgorzelec, dnia 10.08.2020r. 

ZAPYTANIE 1 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 

oraz leków  do Apteki Szpitalnej 

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl 
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) 

odpowiada na następujące pytania: 
 
PYTANIE NR 1  
Pakiet 2 
Pytanie 1 
 Czy Zamawiający dopuści w pak. 2 w poz.2 siatki niewchłanialne do naprawy przepuklin: 

• gramatura siatki 50g/m2 
• grubość siatki 0,41 mm 
• wielkość porów 1x1,25 mm 
• grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści w pak. 2 w poz.3 siatki do naprawy przepuklin o grubości 0,55mm, wielkości porów 2,5 
mm w rozmiarze 30x15cm, reszta parametrów zgodnie z SIWZ? 
Odp.1 i 2 : Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższych przedmiotów. 

 
PYTANIE NR 2 
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 4 pozycja 4 w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym spe-

cjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec 

stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, 

które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. 

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środ-

kiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzy-

wej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwią-

cych ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu 

na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu. 

Dane z ulotek:  

„ Glukoza 75g proszek do przygotowania roztworu doustnego; dietetyczny środek spożywczy specjalnego prze-
znaczenia medycznego 
postać: saszetki 
identyfikator produktu: nazwa substancji:  glukoza bezwodna (Glucosum anhydricum), numer WE: 200-075-1, 
numer CAS: 50-99-7 (dla substancji bezwodnej), masa cząsteczkowa: 180,16 [g/mol] , stan fizyczny: ciało stałe, 
barwa: biały, bez zapachu , zastosowanie: przemysł farmaceutyczny 
opis: Glukoza 75g to proszek do przygotowania roztworu doustnego w postaci saszetek; jedna saszetka zawiera 75 
g glukozy; produkt do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy (krzywej 
cukrowej), w stanach niedoboru węglowodanów, stanach wyczerpania, hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną 
cukrzycą. 

Producent: (...) 
wskazania: Glukoza 75g jest przeznaczona do wykonywania do ustnego testu tolerancji glukozy(krzywej cukro-
wej) 
przeciwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu 

ważne informacje: należy przyjmować pod nadzorem lekarza, doustnie; może stanowić zagrożenie dla zdrowia, 
jeżeli jest spożywany przez osoby u których nie stwierdzono określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub brak 
jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu; produkt nie jest przeznaczony do stosowania poza-
jelitowego. 
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zalecane dawkowanie: Glukoza 75g jest przeznaczona do wykonywania doustnego testu tolerancji glukozy(krzy-
wej cukrowej): po wykonaniu oznaczenia glukozy we krwi na czczo, 75g glukozy rozpuścić w szklance wody (200 –
300ml), roztwór wypić w ciągu 3-5 minut; następne oznaczenie glukozy wykonuje się po 120minutach. 
sposób przechowywania: przechowywać w temperaturzedo25°C w miejscu suchym oraz w sposób niedostępny 
dla małych dzieci 
składniki (1 saszetka): 75 g glukozy” 
 „ Glukoza 75g o smaku cytrynowym proszek do przygotowania roztworu doustnego; dietetyczny środek spo-
żywczy specjalnego przeznaczenia medycznego  
postać: saszetki  
identyfikator produktu: nazwa substancji: glukoza bezwodna (Glucosum anhydricum), numer WE: 200-075-1, 
numer CAS: 50-99-7 (dla substancji bezwodnej), masa cząsteczkowa: 180,16 [g/mol] , stan fizyczny: ciało stałe, 
barwa: biały, bez zapachu , zastosowanie: przemysł farmaceutyczny  
opis: Glukoza 75g o smaku cytrynowym to proszek do przygotowania roztworu doustnego w postaci saszetek; jedna 
saszetka zawiera 75 g glukozy o smaku cytrynowym; produkt do postępowania dietetycznego w celu wykonania 
doustnego testu tolerancji glukozy (krzywej cukrowej), w stanach niedoboru węglowodanów, stanach wyczerpania, 
hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą. 
Producent: (...) 

 wskazania: Glukoza 75g o smaku cytrynowym jest przeznaczona do wykonywania doustnego testu tolerancji glu-
kozy (krzywej cukrowej)  
przeciwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu  
ważne informacje: należy przyjmować pod nadzorem lekarza, doustnie; może stanowić zagrożenie dla zdrowia, 
jeżeli jest spożywany przez osoby u których nie stwierdzono określonej choroby, zaburzeń stanu zdrowia lub brak 
jest wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu; produkt nie jest przeznaczony do stosowania poza-
jelitowego.  
zalecane dawkowanie: Glukoza 75g o smaku cytrynowym jest przeznaczona do wykonywania doustnego testu 
tolerancji glukozy (krzywej cukrowej): po wykonaniu oznaczenia glukozy we krwi na czczo, 75g glukozy rozpuścić w 
szklance wody (200 – 300 ml), roztwór wypić w ciągu 3-5 minut; następne oznaczenie glukozy wykonuje się po 120 
minutach.  
sposób przechowywania: przechowywać w temperaturze do 25°C w miejscu suchym oraz w sposób niedostępny 
dla małych dzieci  
składniki (1 saszetka): 75 g glukozy o smaku cytrynowym” 
Odp.1 i 2 : Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższych przedmiotów ze względu na brak 

danych dotyczących stosowania u ciężarnych. 
 
PYTANIE NR 3  
W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa Szpital ww. przetargu nieograniczonego 
zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 
1. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 5, 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych?  
2. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej: Imatinib Accord, 
100 mg, tabl.powl., 60 szt?  
3. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Imatinib Accord, 400 
mg, tabl.powl., 30 szt?  
Licząc na zrozumienie naszych wątpliwości oraz rychłe otrzymanie odpowiedzi pozostajemy z szacunkiem 
Odp.1: Zamawiajacy dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych - pod warunkiem 
spełniania przez oferowany przedmiot - pozostałych warunków opisu. 
Odp.2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: „Imatinib Accord tabletki powlekane” pod warunkiem, 
ze oferowany przedmiot spełnia pozostałe warunki opisu. 

Odp.3: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: „Imatinib Accord tabletki powlekane” pod warunkiem, 
ze oferowany przedmiot spełnia pozostałe warunki opisu. 
 
PYTANIE NR 4  
Pytania do projektu umowy dla części 4-7 (załącznik nr 9B do SIWZ):  
1. Do §2 ust. 8 projektu umowy dla części 4-7 (załącznik nr 9B do SIWZ): Mając na uwadze szczególny okres w jakim 
będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostroż-
ności, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 48 godzin – w przypadku 
ogłoszenia stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej. 

2. Do §2 ust. 15 projektu umowy dla części 4-7 (załącznik nr 9B do SIWZ): W związku z tym, że Wykonawca nie 
zawsze jest w stanie zagwarantować realizację zwiększonych dostaw, np. w przypadku nagłego i nieprzewidzianego 
braku produktów na rynku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §2 ust. 15 projektu umowy w taki 
sposób aby Wykonawca, w opisanej sytuacji, w miarę możliwości, zorganizował Zamawiającemu zwiększone dostawy 
zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie szpitala?  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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3. Do §2 ust. 19 projektu umowy dla części 4-7 (załącznik nr 9B do SIWZ): Prosimy o usunięcie z treści projektu 
umowy §2 ust. 19 gdyż w prowadzonym postępowaniu, przedmiotem umowy, określonym zarówno w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia jak i w projekcie umowy są sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do 
Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów), natomiast zobowiązanie Wykonawcy 
dokonywania odbioru kartonów, zdecydowanie wykracza poza przedmiot zamówienia stanowiąc czynność odbioru 
oraz utylizacji odpadów. Dodatkowo, nadmienić należy, że Zamawiający w pkt 3 SIWZ zawierającym opis przedmiotu 
zamówienia, wyspecyfikował dokładnie czego dotyczyć będzie zawarta w postępowaniu umowa podając kody CPV, 
wśród których również brak jest kodu odpowiedniego dla usługi wywozu odpadów.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem umowy, określonym 
zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i w projekcie umowy - są sukcesywne 
dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów 
leczenia nowotworów). Zatem, jeśli odbiór opakowań stanowi problem – Zamawiający proponuje  
dostarczanie leków np. w zwrotnych kontenerach plastikowych wielokrotnego użytku, które stanowią 

własność firmy kurierskiej. 

4. Do §5 ust. 3 projektu umowy dla części 4-7 (załącznik nr 9B do SIWZ): 
Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje 
konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyzna-
cza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem 
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do 
obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy 
produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę 
na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów – powyższe zostało uregulowane w ust. 3 
niniejszego paragrafu – gdzie dopuszczono dostawę towaru z krótszym terminem ważności – pod wa-
runkiem jego wymiany, w przypadku pojawienia się partii towaru o dłuższym terminie. 

5. Do §6 ust. 1 pkt 4 projektu umowy dla części 4-7 (załącznik nr 9B do SIWZ): Prosimy o wykreślenie z projektu 
umowy zapisów §6 ust. 1 pkt 4 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 zamó-
wieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przed-
miotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wyko-
nawcy 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.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody 

6. Do §8 ust. 2 pkt 1 projektu umowy dla części 4-7 (załącznik nr 9B do SIWZ): Prosimy o dopisanie w treści §8 ust. 
2 pkt 1 słów: „…, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Przedłużenie czasu obowiązywania umowy - jest zależne od woli 
obu stron – nie ma obligu na dokonanie tej czynności. 
 
PYTANIE NR 5 
pytania do pakietu nr 1:  
poz. 1,2,3,4,5,8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym 
przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.  
poz. 6,7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5sztuk z jednoczesnym przelicze-
niem zamawianej ilości na opakowania. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę ilości sztuk w opakowaniach z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianej ilości  - na opakowania.  

 

PYTANIE NR 6 
Pakiet nr 2, poz. 2: 
Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 35 g/m2  +/- 5, grubości 0,32mm +/- 0,05, wiel-
kości porów 1,3 mm, pakowane po 3 sztuki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Z poważaniem 
Z upoważnienia Dyrektora 

    Radosław Jabłoński      Aneta Mrygoń 
    Zastępca Kierownika Działu  Starszy specjalista  
    Zamówień Publicznych    ds. zamówień publicznych 
    i Zaopatrzenia 
 

 

 
Otrzymują: 

1) Platforma zakupowa 
2)   A/a 
 
 

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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