
                                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/           /13                                              Data: 18.10.2013 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. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w poz.8 pak.24 oczekuje oferty na „mleko dla niemowląt z 
niską i bardzo niską masą urodzeniową 50-90, czy mleko początkowe dla niemowląt”?

2. Czy Zamawiający dopuszcza ofertę w poz.8 pak.24 odpowiednio dla:
mleko  dla  niemowląt  z  niską  i  bardzo  niską  masą  urodzeniową  pre  NAN  90ml,  czy  mleko  dla 
niemowląt początkowe Gerber 1 60ml?

3. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  równoważnych  wskazanym  w  pak.24  pozycjom 
mleka, odpowiednio:
a) dla poz.4 NAN Expert AR 500g – mleko dla niemowląt z ulewaniem od urodzenia
b) dla poz.9 NAN Pro 1 90ml – mleko początkowe dla niemowląt

Zapytanie dotyczy produktów równoważnych, zgodnie z  Ustawą z 12.05.2011r.  o refundacji  leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 
122, poz. 696), która jako odpowiednik środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
traktuje  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)

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że pozytywne odpowiedzi na zadane pytania w żaden 
sposób nie wpływają na zakres Państwa zapotrzebowania, natomiast zapewnią możliwość uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a w konsekwencji pozwolą Zamawiającemu na wybór 
najkorzystniejszej oferty i właściwe zagospodarowanie środków publicznych.

4. 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 
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go 
wcale?

5. Dopuszczona jest zamiana tabletek na kapsułki lub drażetki (i odwrotnie)  .Prosimy o dopuszczenie do 
zamiany  tabl.powl. na tabl.,kapsułki lub drażetki (i odwrotnie).



6. Czy można  wycenić  lek  w opakowaniu  innej  wielkości  niż  żądana  przez  Zamawiającego   ,a  ilość 
opakowań odpowiednio przeliczyć do pełnych opakowań w górę.

7. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 138 –czy należy wycenić op. X10 amp.( tak jest zarejestrowane )w ilości 15 
op. W kolumnie 2 i 3 wskazane są dwie różne wielkości opakowań.

8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 143 – problem z dostępnością leku .Prosimy o wykreślenie pozycji.
9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 156 – prosimy o dopuszczenie do wyceny lek równoważny Uman Big 180 

j.m/ml  roztwór  do  wstrz.  x  1  fiol  w  ilości  10  fiol.Pozwoli  to  na  złozenie  korzystnej  oferty 
cenowej.Gamma Anty HBS dostępny jest z krótka data ważności do listopada 2013 r.Dostepność leku z 
dłuższym terminem ważności nie jest znany. 

10. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 196 – lek wycofany z oferty producenta .Prosimy o wykreślenie pozycji.
11. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 222 – prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu ,pozwoli to na 

złożenie bardzo korzystnej oferty cenowej .
12. Dotyczy pakietu nr 1 poz.261 – brak produkcji Producent nie podaje terminu wznowienia produkcji 

,porosimy o wykreślenie pozycji.
13. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 243 –plastry wycofane z oferty dostawcy. Prosimy o wykreślenie pozycji.
14. Dotyczy  pakietu  nr  1  poz.  302  –prosimy  o  dopuszczenie  do  wyceny  Enemę  150  ml  wlewkę 

doodbytniczą.
15. Dotyczy pakietu nr 1 poz.311 –koniec dopuszczenia do obrotu ,prosimy o wykreślenie pozycji.
16. Dotyczy pakietu nr 1 poz.335 –brak produkcji ,wznowienie produkcji  prawdopodobnie na początku 

2014 r. Prosimy o wykreślenie pozycji.
17. Dotyczy pakietu nr 2 poz.45 – jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane są 

różne wielkości op.
18. Dotyczy pakietu nr 2 poz.105 – jaką wielkość op. Wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane 

są różne wielkości op.
19. Dotyczy pakietu nr 2 poz.106 – jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane 

są różne wielkości op.
20. Dotyczy pakietu nr 2 poz.107 – jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane 

są różne wielkości op.
21. Dotyczy pakietu nr 2 poz.108 – jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane 

są różne wielkości op.
22. Dotyczy pakietu nr 3 poz.9 – brak produkcji leków w dawce 312,5mg/5ml. Prosimy o wykreślenie 

pozycji.
23. Dotyczy  pakietu  nr  3  poz.11  –  wygaśniecie  ważności  leku  .Zakończona  produkcja.Prosimy  o 

wykreślenie pozycji.
24. Dotyczy pakietu  nr  3  poz.20  –brak  produkcji  ,producent  nie  podaje  terminu  wznowieni  produkcji. 

Prosimy o wykreślenie pozycji.
25. Dotyczy pakietu nr 3 poz.21 i 22 – leki wycofane z oferty producenta. Prosimy o wykreślenie pozycji.



26. Dotyczy pakietu nr 11 –zakończona produkcja leku w dawce 25mg/ml x 8ml.Dostepny jest lek w dawce 
100mg/4ml .

27. Dotyczy  pakietu  nr  1  poz.  38  –brak  produkcji  ,brak  terminu  wznowienia  produkcji  .Prosimy  o 
wykreślenie pozycji.

28. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 68 –lek jest dostępny na jednorazowe pozwolenie MZ prosimy o wykreślenie 
pozycji.

29. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 75 –czasowy brak produkcji, prosimy o wykreślenie pozycji.
30. Dotyczy pakietu nr 1 poz.100- w kolumnie 2 wskazana jest  dawka 10 mg a w kolumnie 3 15 mg.  

Prosimy o wskazanie jaką dawkę leku należy wycenić.
31. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 102 - jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane 

są różne wielkości op.
32. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 104 –czasowy brak produkcji, prosimy o wykreślenie pozycji.
33. Dotyczy pakietu nr 1 poz.252– jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane są 

różne wielkości op.
34. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 311 –zakończona produkcja tabl. o przdł. uwalnianiu. Czy wycenić Theovent 

tabl. (nie jest to lek o przedłużonym uwal.)
35. Dotyczy pakietu nr 2 poz.43- jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane są 

różne wielkości op.

36. Dotyczy pakietu nr 2 poz.44 jak wielkość op. wycenić i w jakiej ilości .W kolumnie 2 i 3 wskazane są 
różne wielkości op.

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 pozycja 97 produktu leczniczego 
PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję 
MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u 
dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu 
w trakcie podawania pacjentowi?

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 pozycja 1 emulsji tłuszczowej 
INTRALIPID 20% – 1000 ml emulsji zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego (Soiae oleum 
raffinatum) w opakowaniu butelka szklana 100 ml?

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 1 worka 3 komorowego o 
składzie: azot 5,4g, białko 34g, glukoza 97g, tłuszcz 51g, energia niebiałkowa 900 kcal, pojemność 
1440 ml, droga podania – obwodowo?

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 2 worka 3 komorowego o 
składzie: azot 5,4g, białko 34g, glukoza 100g, tłuszcz 40g, energia niebiałkowa 800 kcal, pojemność 
1026 ml, droga podania – centralne?

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 3 worka 3 komorowego o 
składzie: azot 8g, białko 50g, glukoza 125g, tłuszcz 38g, energia niebiałkowa 900 kcal, pojemność 986 



ml, droga podania – centralne?

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 4 worka 3 komorowego o 
składzie: azot 8,1g, białko 51g, glukoza 150g, tłuszcz 60g, energia niebiałkowa 1200 kcal, pojemność 
1540 ml, droga podania – centralne?

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 pozycja 5 worka 3 komorowego o 
składzie: azot 10,8g, białko 68g, glukoza 200g, tłuszcz 80g, energia niebiałkowa 1600 kcal, pojemność 
2053 ml, droga podania – centralne?

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 1 worka 3 komorowego o 
składzie: azot 12g, białko 75g, glukoza 187g, tłuszcz (olej z oliwek, olej sojowy, olej rybi, olej 
kokosowy) 56g, energia niebiałkowa 1300 kcal, pojemność 1477 ml, droga podania – centralne?

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 pozycja 1 worka 3 komorowego o 
składzie: azot 16g, białko 100g, glukoza 250g, tłuszcz (MCT/LCT/KWASY Ω3) 75g, energia 
niebiałkowa 1800 kcal, pojemność 1970 ml, droga podania – centralne?

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 pozycja 4 produktu leczniczego 
Aminosteril KE 10% - roztwór aminokwasów i elektrolitów do żywienia pozajelitowego 10% 500 ml?

47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 pozycja 5 produktu leczniczego 
Nephrotect 500ml – 10% roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego chorych z ostrą lub 
przewlekłą niewydolnością nerek?

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 pozycja 7 witamin rozpuszczalnych w 
wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania 
mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik 
liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w 
wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny 
rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są 
konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i 
tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane.
Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach 
żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 22 pozycja 2 dietę kompletną pod 
względem odżywczym, hiperkaloryczną (1,5-1,6 kcal/ml), bezresztkową o osmolarności 330-387 
mOsm/l w opakowaniu miękkim 500ml po odpowiednim przeliczeniu ilości na litry?

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 22 pozycji 8-9? Wydzielenie ww. pozycji 
pozwoli na zwiększenie konkurencyjność ofert i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych 
warunków cenowych.   



51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26 pozycja 2 sterylnego przyrządu Ekstra 
Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, 
posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką 
Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany 
filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze 
wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 

Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% 
(skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu 
aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).

52. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą 
startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub 
wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy 
zapisów §3 ust.7 i §8 ust.1 ppkt b) projektu umowy)? 

53. Do treści §3 ust.9 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z art. 552 kc "... z wyłączeniem 
powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

54. Do treści §5 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z art. 552 kc "... z wyłączeniem 
powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 

55. Prosimy o rozszerzenie zapisu §5 ust.3 pkt 1) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie 
na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: ""Karę umowną 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego w 
terminie zamówienia". Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 
5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

56. 1.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1b :
 § 6
Kary umowne
b. w wysokości  0,5% wartości brutto pozostałego do zapłaty czynszu dzierżawnego w przypadku nie  
dostarczenia w terminie Dzierżawcy oferowanego parownika za każdy rozpoczęty dzień zwłok,  jednak 
nie więcej niż 10 % wartości brutto pozostałego do zapłaty czynszu dzierżawneg

57. Czy Zamawiający  dokona  modyfikacji  zapisów wzoru  umowy i  dopuści  w trakcie  obowiązywania 
umowy zmianę ceny brutto  w przypadku,  gdyby na  skutek  zmiany przepisów podatkowych uległa 
zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ? 

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

1. Noworodki  z niską i bardzo niską masą urodzeniową.



2. a) dopuszczamy ; b) nie dopuszczamy
3. a) Nie ; b) Tak
4. Wycenić.
5. Tak, dopuszczamy z zachowaniem  pkt. 12 rozdział II SIWZ.
6. Tak.
7. Należy wycenić wg kolumny 3.
8. Tak.
9. Nie dopuszczamy.
10. Tak.
11. Nie.
12. Tak.
13. Tak.
14. Tak.
15. Nie.
16. Tak. 
17. Wycenić wg kolumny 3.
18. Wycenić wg kolumny 3.
19. Wycenić wg kolumny 3.
20. Wycenić wg kolumny 3.
21. Wycenić wg kolumny 3.
22. Tak.
23. Tak  poz. 11 Pakietu 3 zostaje wykreślona, ze zmianą ilości  w poz. 12 pakietu 3 na 900 fiolek.
24. Tak.
25. Tak.
26. Dopuszcza się wycenę leku w dawce 100 mg/4ml w ilości 20 fiolek.
27. Dopuszcza wycenę preparatu calcii gluconate 0,95-1,03 mg/10ml.
28. Nie.
29. Nie.
30. Wycenić wg kolumny 3 - 15 mg. 
31. Wycenić wg kolumny 3.
32. Nie.
33. Wycenić wg kolumny 3.
34. Dopuszcza się wycenę preparatu o niezmodyfikowanym uwlanianiu.
35. Wycenić wg kolumny 3.
36. Wycenić wg kolumny 3.
37. Nie.
38. Tak dopuszczamy.
39. Tak dopuszczamy.
40. Nie.
41. Nie.
42. Nie.
43. Nie.
44. Tak dopuszczamy.
45. Tak dopuszczamy.



46. Tak dopuszczamy.
47. Tak dopuszczamy.
48. Tak dopuszczamy w ilościach: Soluvit N – 750, Vitalipid N Adult – 750.
49.  Tak dopuszczamy z przeliczeniem ilości poz. 2 -320, poz. 7 -4880 oraz poz. 10 – 380.
50. Nie.
51. Tak dopuszczamy.
52. Nie.
53. Nie.
54. Nie.
55. Nie.
56. Nie.
57. Nie dokona modyfikacji zapisów.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zmodyfikowano załącznik nr 1 – formularz cenowy.

                                      Z poważaniem


