
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                Data: 28.02.2012 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów 

opatrunkowych i szewnych (Znak Postępowania: 887/2012)

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej 

przytoczone pytania: 

1. Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu kodu kreskowego na opakowaniach zbiorczych nici?

2. Czy Zamawiający w zakresie  pakietu 7  odstąpi od wymogu załączenia do oferty zezwolenia lub koncesji na 

podjęcie działalności gospodarczej?

Uzasadnienie: Obowiązek posiadania ww. zezwolenia dotyczy tylko i wyłącznie podmiotów, które prowadzą 

działalność w zakresie sprzedaży hurtowej produktów leczniczych, nie obejmuje natomiast podmiotów, które 

prowadzą sprzedaż wyrobów medycznych,  do których należą gąbki  hemostatyczne  stanowiące przedmiot  

zamówienia. Żądanie posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej od podmiotów, które  

prowadzą  działalność  w  zakresie  hurtowej  sprzedaży  wyrobów  medycznych  stanowi  naruszenie  zasady 

równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  i  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania,  bowiem  wykonawca  nie  prowadzący 

działalności  w  zakresie  sprzedaży  hurtowej  produktów  leczniczych  nie  może  wykazać  się  posiadaniem 

przedmiotowego zezwolenia, a zatem nie jest w stanie spełnić w ww. sposób opisanego warunku udziału w 

postępowaniu,  co  prowadzi  do  nieuzasadnionego  preferowania  podmiotów  prowadzących  hurtownie 

farmaceutyczne.

3. Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 ustęp 2 umowy w następujący sposób:  Dostawca nie może 

żądać  od  Kupującego  zakupienia  leków  oraz  środków  farmaceutycznych  i  materiałów  opatrunkowych  i 

szewnych w pełnej wysokości określonej rodzajowo i wartościowo według                       §2 niniejszej umowy,  

ani też domagać się realizacji dostaw zamiennych lub odszkodowania z tytułu niepełnej realizacji zamówienia,  

pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości umowy?

Uzasadnienie: Przepisy Ustawy PZP nie zabraniają zmiany wielkości przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana ta 

nie jest sprzeczna z art. 144 Ustawy PZP. Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może 

zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający  
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wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób  

znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 

2007 r., nr 4, s. 40)

4. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w §4 ustęp 5  pkt 1 do 

 wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia cząstkowego?

5. Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §3 ustęp 3 umowy w następujący sposób: Wraz z dostawą należy 

dostarczyć fakturę w wersji elektronicznej na dyskietce bądź

przesłaćdrogą  e-mailową  na  adres:  apteka-pm@promedica.elknet.pl  w formacie  wymiany  danych  DATA 

FARM lub w formacie PDF?

6. Pytanie nr 1, dotyczy   Pakietu nr 1 – żywienie pozajelitowe I,poz. 1  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 dopuści  WOREK 3-KOMOROWY:AZOT – 3,6G, 
GLUKOZA – 80G, TŁUSZCZ - 20G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 520KCAL; 1000ML, DROGA 
PODANIA – OBWODOWO ?

7. Pytanie nr   2, dotyczy Pakietu nr 1 – żywienie pozajelitowe I,poz. 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 dopuści  WOREK 3-KOMOROWY: AZOT – 7,3G, 
GLUKOZA – 160G, TŁUSZCZ – 40G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 1040KCAL; 2000ML, DROGA 
PODANIA – OBWODOWO

8. Pytanie nr   3, dotyczy Pakietu nr 1 – żywienie pozajelitowe I,poz. 3  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 WOREK 3-KOMOROWY:AZOT – 8,0G, GLUKOZA -150 
G, TŁUSZCZ - 60G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA - 1200KCAL; 2000ML, DROGA PODANIA – 
OBWODOWO

9. P  ytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1 – żywienie pozajelitowe I,poz. 4  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w  pozycji nr 4 dopuści WOREK 3-KOMOROWY:AZOT – 
8,4G,GLUKOZA – 180G, TŁUSZCZ - 60G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 1320KCAL; 1500ML, DROGA 
PODANIA – CENTRALNE

10. Pytanie nr   5, dotyczy Pakietu nr 1 – żywienie pozajelitowe I,poz. 5  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w  pozycji nr 5 dopuści WOREK 3-KOMOROWY:AZOT – 14 G, 

 GLUKOZA – 280G, TŁUSZCZ - 80G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 1920KCAL; 2000ML, DROGA 

PODANIA – CENTRALNE

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  2   Prawa  zamówień  publicznych  w  imieniu  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o. 

odpowiadamy, że:

      Ad. 1. Nie.

  Ad.  2.  Zamawiający  dopuszcza  odstąpienie  od  wymagań  załączenia  do  oferty  zezwoleń  lub  koncesji  dla  

podmiotów, które prowadzą sprzedaż wyrobów medycznych.

Ad. 3. Nie.

Ad. 4. Nie.
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Ad. 5. Nie.

Ad. 6. Nie. Worki do podaży obwodowej ze względu na małą kaloryczność nie spełniają naszych wymagań.

Ad. 7. Nie. Worki do podaży obwodowej ze względu na małą kaloryczność nie spełniają naszych wymagań.

Ad. 8. Nie. Worki do podaży obwodowej ze względu na małą kaloryczność nie spełniają naszych wymagań. 

Ad.9. Nie. Ze względu na zwiększoną zawartość glukozy worki do żywienia droga centralną nie spełniają 

naszych wymagań.

Ad. 10. Nie. Ze względu na zwiększoną zawartość glukozy worki do żywienia droga centralną nie spełniają 

naszych wymagań.

Jednocześnie informujemy, że został zmodyfikowany załącznik nr 2- projekt umowy

Z poważaniem
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