
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                                                          Data: 09.10.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  powyżej 200 000 euro na dostawę leków oraz środków 
farmaceutycznych (Znak postępowania: 4252/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem 
terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
      
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 53 pozycja 5 preparatu Purisole roztwór sorbitolu i mannitolu, 
przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza 
moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?

2. Paragraf 3 ustęp 3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy dla pakietu nr 24.
W chwili obecnej konieczna byłaby bardzo poważna zmiana w naszym oprogramowaniu aby ten zapis mógł funkcjonować. 
Na dzień dzisiejszy wprowadzenie tych zmian nie jest możliwe (stąd wniosek o wykreślenie). Taka zmiana wymaga czasu oraz 
nakładów finansowych ale nie wykluczamy definitywnie ich wprowadzenia

3. Paragraf 4 ustęp 2
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Dostawa zamówionej partii winna się odbyć w czasie max. 
do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku dostawy w tym terminie 
Zamawiający ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub producenta a różnicą w cenie zakupu obciążyć dostawcę.”

4. Paragraf 4 ustęp 3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.

5. Paragraf 4
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 zapisu o następującej treści:
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów 
ważnych dla zdrowia i życia. 

6. Paragraf 9 ustęp 3
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.

7. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu drugiego zdania w § 4 ust. 2 na „Po tym terminie Kupujący po 
uprzednim, pisemnym zawiadomieniu Dostawcy, ma prawo do dokonywania zakupu u innego dostawcy lub 
producenta a różnicą kosztów zakupu oraz dostawy  obciążyć dostawcę.” ?

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 4 ust. 3  ?

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 4 na „Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne jak 
poniżej:

1) Karę umowną za każdy dzień zwłoki w dostawie w wysokości  0,1% wartości netto zamówienia cząstkowego;
             2 )   Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
                    Dostawca w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia;” ?

10. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wykreślenie § 5 ust. 1 ?
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11. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wykreślenie § 5 ust. 4 ?

12. Czy Zamawiający uzupełni  § 7 ust. 1 o zapis „netto” po słowie  „...niezmienności cen” ?

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 3 na „Kupujący oświadcza że nie jest podmiotem, do 
którego ma zastosowanie refundacja leków i środków farmaceutycznych wg ustawy z dnia 12 maja 201 1r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(Dz.U 
2011 nr 122 poz. 696 ze zm.) ?

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 7 ust. 4 i 5 ?

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  § 7 ust. 6 na „Strony postanawiają, iż nie stanowi zmiany umowy zmiana 
cen brutto w związku z zmianą stawek podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego 
podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego.” ?

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 9 ust. 2 zapisu  z”...załatwiona....” na „...rozpatrzona....” ?

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 9 ust. 3 ?

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 11 ust. 3 na „Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy 
rozstrzygać będą sądy powszechne” ?

19. 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 było go zastąpić czy należy wycenić ten lek 
podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?

20. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki  lecz różniący się postacią przy 
zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w   SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki,  
tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej, oraz ampułkę  za fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

21.  Czy w pakiecie 1 w poz.69 powinna być dawka 110mg, ponieważ tak jest zarejestrowana?

22. Czy w pakiecie 1 w poz.132 można wycenić Nitracor 10mg/5ml x 50 amp, odpowiednio przeliczając ilośc?

23. Proszę o podanie przykładowej nazwy handlowej lub dokładniejsze sprecyzowanie pozycji 136 w pakiecie 1.

24. Czy w pakiecie 1 w poz. 147 należy wycenić IBUPROFEN  ZAWIESINA DLA DZIECI 100MG/5ML , obj.100ML?

25. Proszę o wydzielenie z pakietu 1 poz.207, 225 do osobnego pakietu, ze względu na problemy w dostępności.

26. Proszę o wydzielenie z pakietu 20 poz.2 i 3 do osobnego pakietu, pozwoli to na zaoferowanie niższej ceny.

27. Proszę o wydzielenie z pakietu 31 poz.5, 6, 9 do osobnego pakietu, ze względy na problemy z dostępnością na rynku.

28. Zamawiający, z jednej strony, w punkcie II.6 SIWZ wyłączył możliwość składania ofert na tylko niektóre produkty w 
pakiecie, a z drugiej strony włączył do jednego pakietu rodzaje produktów, z których znaczna część znajduje się w 
ofercie wyłącznie jednego producenta. Powoduje to brak możliwości złożenia w postępowaniu oferty na produkty 
równoważne w stosunku do produktów numer  1-6, 9,10 w załączniku nr 1.49. Tym samym, producenci produktów 
równoważnych w stosunku do ww. produktów nie mają w ogóle możliwości złożenia oferty w postępowaniu (nie  
mogą bowiem zaoferować produktów z pozostałych pozycji z pakietu z załącznika nr 1.49). Również możliwość  
złożenia takiej oferty przez podmioty zajmujące się dystrybucją produktów kilku producentów w praktyce nie  
istnieje. Dla dystrybutorów jest bowiem korzystniejsze złożenie oferty na wszystkie produkty pochodzące od jednego  
producenta, niż złożenie oferty na poszczególne produkty pochodzące od różnych producentów, choćby pomiędzy 
cenami produktów równoważnych zachodziły różnice i ceny produktów równoważnych innych producentów były 
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znacznie niższe niż ceny produktu oferowanego przez tego producenta, który ma w swojej ofercie wszystkie  
produkty z załącznika nr 1.49. Producent ten w zasadzie ma monopol na ustalenie ceny wszystkich produktów w 
pakiecie, gdyż żaden inny producent nie jest w stanie spełnić postawionego przez zamawiającego warunku w SIWZ,  
tj. złożenia oferty na cały pakiet. To z jednej strony ogranicza konkurencję pomiędzy producentami, jak również  
podmiotami zajmującymi się dystrybucją produktów, a z drugiej strony istotnie narusza interes zamawiającego, który 
sam pozbawia się możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, ustalając takie a nie inne warunki SIWZ. 

Spółka  wnosi  o  uznanie  ww.  informacji  przez  zamawiającego  za  zasadną  i  taką  zmianę  treści  SIWZ,  która 
potencjalnym wykonawcom (innym producentom lub podmiotom dystrybuującym produkty różnych producentów) pozwoli na 
składanie ofert nie ograniczonych wyłącznie do produktów jednego producenta, tj. o wyłączenie produktów numer jeden, dwa, 
trzy, cztery, pięć, cześć, dziewięć i dziesięć w załączniku nr 1.49 – Pakiet „Diety i sprzęt”, do oddzielnego pakietu z określeniem 
„lub równoważny”, z jednoczesnym dopuszczeniem produktów w opakowaniach o pojemności 500ml (poz.1,2,5,6) i gramaturze  
210g (poz.9) przy zachowaniu ogólnej ilości produktu. Bez tych zmian treść SIWZ nie przestanie naruszać powołanych wyżej  
przepisów prawa zamówień publicznych, ponieważ:

a) w przypadku pojemności opakowań – dopuszczenie produktów w opakowaniach o pojemności oferowanej przez 
tylko jednego producenta, będzie rodzić te same negatywne skutki dla konkurencji, jak przedstawione powyżej; 

b) w przypadku nadmiernej szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia – mamy do czynienia z uprzywilejowaniem 
tego jednego producenta, który tak szczegółowo opisany produkt oferuje - odnosi się wtedy wrażenie pisania treści  
SIWZ pod tego producenta, co bezspornie powoduje nierówne traktowanie wykonawców. Naszym zdaniem nie ma 
ani  racjonalnych ani  normatywnych  przesłanek,  żeby wprowadzać  taki  szczegółowy opis  produktu.  Co więcej,  
ustawa z 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. 122, poz. 696), wskazuje, jakie produkty powinny być traktowane jako równoważne 
- jako odpowiednik środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego traktuje się nie tylko środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mają taki sam skład, ale również zbliżony skład,  
zastosowanie lub sposób przygotowania (art. 2.13 ww. ustawy).

Zgodnie z powyższym wnosimy o potwierdzenie że zamawiający uznaje za równoważne :

poz. 1: DIETA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM PRZEZNACZONA DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ, 
NORMOKALORYCZNA, BOGATORESZTKOWA,  O OSMOLARNOŚCI 387 mOsm/L, 500 ML
poz. 2: DIETA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, HIPERKALORYCZNA (1,57 kcal/ml), BEZRESZTKOWA, 
O OSMOLARNOŚCI 387 mOsm/L, 500 ML  
poz.  3:  DIETA  KOMPLETNA  POD  WZGLĘDEM  ODŻYWCZYM,  NORMOKALORYCZNA  (1,03  kcal/ml), 
BOGATORESZTKOWA, O OSMOLARNOŚCI 264 mOsm/L,1000 ML 
poz. 4: DIETA KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, NORMOKALORYCZNA (1 kcal/ml), BEZRESZTKOWA, 
O OSMOLARNOŚCI 236 mOsm/L,1000 ML  
poz. 5: KOMPLETNA POD WZGLĘDEM ODŻYWCZYM, NORMOKALORYCZNA I NORMOBIAŁKOWA PŁYNNA DIETA 
PEPTYDOWA, BOGATA W KWASY TŁUSZCZOWE MCT, OSMOLARNOŚĆ 200 MOSM/L, 500 ML
poz.  6:  DIETA   KOMPLETNA,  HIPERKALORYCZNA  (  1,3kcl/ml),  BOGATOBIAŁKOWA  (  6,7g/100ml  )  MAJĄCA 
ZASTOSOWANIE  W ZAPOBIEGANIU  I  LECZENIU  PACJENTÓW ZE  ZWIĘKSZONYM  ZAPOTRZEBOWANIEM  NA 
BIAŁKO,  O OSMOLARNOŚCI 283 mOsm/L, 500 ML
poz. 9: DIETA CZĄSTKOWA BĘDĄCA ŹRÓDŁEM BIAŁKA I WAPNIA, PROSZEK DO WZBOGACANIA POKARMÓW, 
210G
poz.  10:  UNIWERSALNY  ZESTAW  DO  PODAWANIA  DIET  W  ZAPROPONOWANYCH  OPAKOWANIACH  – 
GRAWITACYJNY

Zmiany w treści SIWZ, o które wnioskuje spółka zapewnią możliwość uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
wykonawców, a w konsekwencji pozwolą zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty i właściwe 
zagospodarowanie środków publicznych.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.   
      odpowiadamy, że:
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Ad. 1.Tak.
Ad. 2.ak, może być w uzgodnieniu z A. Wirkowską.
Ad. 3. Nie.
Ad. 4. Nie.
Ad. 5. Nie.
Ad. 6. Nie.
Ad. 7. Tak.
Ad. 8. Nie.
Ad. 9. Nie.

 Ad. 10. Nie.
 Ad. 11. Nie.
 Ad 12. Nie.
 Ad 13. Nie.
 Ad 14. Nie.
 Ad 15. Nie.
 Ad.16. Nie.
 Ad.17. Nie.
 Ad.18. Nie.
 Ad.19. Tak.
 Ad.20. Tak, z wyłączeniem pozycji: Pakiet 1 poz. 290; Pakiet 2 poz. 38,56,59; Pakiet 5 poz. 4; Pakiet 10 poz. 7; Pakiet 16 poz. 4;
             Pakiet 31 poz. 45.
Ad. 21. Tak.
Ad. 22. Tak.
Ad. 23. Np. Starazolin Hydrobalance One.
Ad. 24. Dopuszcza się wycenę IBUPROFEN ZAWIESINA DLA DZIECI 100MG/5ML, obj. 100ML.
Ad. 25. Nie.
Ad. 26. Nie.
Ad. 27. Nie.
Ad. 28. Nie.

                                                                Z poważaniem
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