
                                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/           /13                                              Data:03.10.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na dostawę leków oraz środków farmaceutycznych  (Znak 
Postępowania: 4617/2013)

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) Zamawiający 

przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytania dotyczące SIWZ:

1. Mając na uwadze zachowanie  zasad zdrowej  konkurencji  oraz  biorąc pod uwagę,  że  wapno nie  jest  lekiem 
prosimy o wyłączenie  z pakietu nr 1 pozycję 339 „Wapno absorbowane”.

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę w zakresie wymaganych dokumentów na potwierdzenia spełnienia wymagań 
Zamawiającego dla pakietu nr 1 pozycji 339. Przedmiotem zamówienia w ww. pakiecie jest wapno absorbowane,  
będące wyrobem medycznym nie zaś lekiem, niezasadne jest zatem żądanie dopuszczenia do obrotu na podstawie 
ustawy  Prawo  Farmaceutyczne.  Prosimy  o  zgodę  na  dopuszczenie  przedstawienia  dokumentów  zgodnie  z 
obowiązującą ustawą o Wyrobach Medycznych.

Ad rozdz. IV pkt 1)
3. Wapno  (pakiet  1  poz.  339)  nie  jest  lekiem,  a  wyrobem medycznym  -  prosimy o  odstąpienie  od  wymogu 

posiadania koncesji w tym zakresie, poprzez dopisanie zastrzeżenia „jeśli dotyczy”  w opisie ww. warunku lub 
uszczegółowienie,  że  w  przypadku,  gdy  aktualne  przepisy  nie  nakładają  obowiązku  posiadania 
zezwolenia/koncesji  w  zakresie  obrotu  przedmiotem  zamówienia,  Wykonawca  może  złożyć  stosowne 
oświadczenie. 

Pytania dotyczące zał. nr 2 do SIWZ, wzór umowy:
Dot. § 2 pkt 8

4. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do ww. punktu sformułowania „o ile część niezrealizowana nie przekroczy 
20% całkowitej wartości umowy.” 
Dot. § 3 pkt 3 

5. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych w przypadku pakietu nr 1 poz. 339.
Dot. § 3 pkt 4

6. Zwracamy się z prośbą o zniesieniu wymogu dostaw  w trybie pilnym w zakresie pakietu nr 1 poz. 339 lub o  
wydłużenie terminu dostaw do np. 2 dni roboczych, gdyż wapno nie jest ani lekiem, ani lekiem ratującym życie. 
Dot. § 3 pkt 6

7. Zwracamy się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu  dostarczenia  faktury w wersji  elektronicznej  w formacie 
wymiany  danych  DATA FARM  w  przypadku  oferowania  jednego  tylko  produktu.  Format  DATA FARM 
przeznaczony jest  głównie  dla  hurtowni  farmaceutycznych,  natomiast  wapno  sodowane,  nie  będące  lekiem, 
występuje w ofercie wielu firm medycznych, nie używających ww. formatu. 



Dot. par. 5 ust. 2
8. Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący::

Trzykrotne nieterminowe dostarczenie towaru przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do zerwania umowy  
bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia. 

Dot. § 5 pkt 3 ppkt 1)
9. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 0,5% wartości brutto zamówienia cząstkowego.
10. DOTYCZY PAKIETU NR: 11  Czy w związku z czasowym brakiem dawki leku BERACTANT 25mg/ml fiol. 

8ml Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dawki 25mg/ml fiol.  4ml pod warunkiem odpowiedniego 
przeliczenia ilości opakowań? tj. zamiast 10 fiol. a 8ml, 20 fiol. a 4 ml.

11. DOTYCZY PAKIETU  NR:  32  (  import  docelowy  )Czy  w  związku  z  tym,  że  preparaty  wskazane  przez 
Zamawiającego  w pakiecie  nr  32  są  sprowadzane  w ramach  importu  docelowego,  Zamawiający odstąpi  od 
wymogu  dołączenia  oświadczenia  potwierdzającego  posiadanie  dokumentów  dopuszczających  produkty 
lecznicze wymienione  w ww pakiecie  do obrotu i udostępnienie ich na każde żądanie Zamawiającego?

12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2- Leki II poz. 22   BUPIVACAINUM SPINAL HEAVY 0.5%/4ML X 5AMP. 
BUPIVACAINUM SPINAL HEAVY 0,5%/4ML X 5AMP. – 190 op.   potwierdza,  że wymaga  zaoferowania 
produktu pakowanego w jałowe blistry?      
Dotyczy Pakietu nr 4

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4  pozycji nr 10  (SEREVENT 
DYSK).Uzasadnienie: Art. 9 ust. 2 Ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 r. nakłada na Świadczeniodawców 
(szpitale) obowiązek zakupu leków refundowanych (do których należy również lek zawarty  w wymienionej 
wyżej pozycji) w cenie nie wyższej niż wynikająca z odpowiednich przeliczeń zgodnie z zapisami ustawy. 
Jednakże maksymalna cena jednostkowa po jakich Świadczeniodawca zobowiązany jest nabywać wwym lek, 
wyliczona zgodnie z przywołanymi przepisami jest znacząco niższa niż  urzędowa cena zbytu (nawet o 
kilkadziesiąt %). W związku z tym przedmiotowy produkt leczniczy nie jest oferowany Świadczeniodawcom 
przez naszą firmę w procedurach przetargowych.

14. §2 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach 
„przedmiotu  dostaw” zapisu  „ z  zastrzeżeniem postanowień  niniejszej  umowy,  w tym  §8  ust.1  lit.c),d)  i  f)  
poniżej” ?

15. §2 ust. 7 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie  zapisu „ z  
uwzględnieniem jednak limitu ograniczenia zamówienia, które nie będzie większe niż 30% wartości przedmiotu  
umowy” ?

16. §2 ust.8 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowie  
„Wykonawca”  zapisu „ z zastrzeżeniem  limitu wskazanego ust.7 powyżej,”?

17. § 3 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia ?

18. §4  ust.  1  Umowy –  czy  Zamawiający  dopuszcza   możliwość  zmodyfikowania  zapisu  poprzez  dodanie  na 
zakończenie zapisu „ z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym  §8 ust.1 lit.c),d) i f) poniżej” ?

19. §4 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowie  
„Wykonawca”  zapisu „ z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym  §8 ust.1 lit.c),d) i f) poniżej” ?

20. §5 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach 
„Po tym terminie” sformułowania  „ o ile opóźnienie będzie dłuższe niż 36 godzin” ?



21. § 5 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia ?

22. § 5 ust. 3  pkt.1)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość obniżenia zastrzeżonych kar umownych do  
wysokości   0,2%  ?

UWAGA  – funkcją kar umownych jest  dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność!  
Dlatego  też  procentowy poziom tych  kar  winien  być  miarkowany –  i  to  zarówno  jak  chodzi  o  wskazanie 
procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania.  Przepis art.484 §2 kc. daje  wykonawcy 
(dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub  
jest rażąco wygórowane).

23. § 6 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość  uzupełnienia postanowienia   poprzez zastąpienie  
sformułowania „załatwiona” sformułowaniem „rozpatrzona”?

24. §8 ust. 1 lit.d)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez wykreślenie 
sformułowania „(tylko obniżenie ceny)” ?

25. §8 ust. 1 lit. f)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez:  zastąpienie 
sformułowania „obniżenia” sformułowaniem „zmiany”?

26. §8 ust.  2  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez:   zastąpienie 
sformułowania „ustępie 1 ppkt. e) i f)” sformułowaniem „„ustępie 1 ppkt. c),d),e) i f)”?

27. §8 ust.  3  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez:   zastąpienie 
sformułowania „ustępie 1 ppkt. a)-d)” sformułowaniem „„ustępie 1 ppkt. a) – b)” ?

28. § 8 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia tego postanowienia (jako zbędnego,  
gdyż powtarzającego wcześniejsze regulacje) ?

29. § 9 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość wykreślenia postanowień tego paragrafu?

30. Czy Zamawiający, w pakiecie 14 poz. 4 i 5  wymaga, aby Cefuroxime był stosowany bez ograniczeń wiekowych 
(od 1 dnia życia)?

31. Czy Zamawiający,  w pakiecie  14  poz.  4  i  5    wymaga,  aby Cefuroxime   miał  w rejestracji  wskazanie  do 
stosowania  m.in.  zakażeniu  skóry i  tkanek  miękkich,  zakażenia  kości  i  stawów,  zapalenie  opon  mózgowo-
rdzeniowych, zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołooperacyjnym?

32. Czy Zamawiający, w pakiecie 14 poz. 7 wymaga, aby zaoferowany Ceftriakson 2g był w postaci proszku do 
sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

33. Czy Zamawiający wymaga, aby Midazolam w pakiecie 2 pozycja  76 i 77  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?

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



1. Wyrażamy zgodę. Zamawiający wydzielił z Pakietu nr 1 poz.339 do Pakietu 1a. Zamawiający wprowadził nowe 
kwoty wadium Pakiet1- 10960zł i Pak. 1A - 40zł

2. Tak.
3. Tak.
4. Nie.
5. Nie.
6. Tak.
7. Tak.
8. Nie.
9. Nie.
10. Tak.
11. Tak.
12. Tak.
13. Zamawiający wydzielił z Pakietu nr 4 poz.10 i przeniósł ją do Pakietu 1. 
14. Nie.
15. Nie.
16. Nie.
17. Nie. Dopuszczamy mozliwość wymiany informacji na podstawie plików XML.
18. Nie.
19. Nie.
20. Nie.
21. Nie.
22. Nie.
23. Nie.
24. Nie.
25. Nie.
26. Nie.
27. Nie.
28. Nie.
29. Nie.
30. Tylko w pozycji 4.
31. Zamawiający wymaga rejestracji wskazań do stosowania w zakażeniu skóry, tkanek miękkich, zakażenia kości i  

stawów.
32. Wymagane podanie dożylne i/lub infuzja.
33. Tak.

                                                   Z poważaniem


