
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                          Data: 07.01.2014  r.

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

opatrunkowych i szewnych dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 6421/2013)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 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:
1. Pakietu 5:

Czy w pozycji 1 oraz 2 zamawiający dopuści zaoferowanie nici fioletowej? Pozostałe parametry bez zmian.

2. Dot. Pakietu 4, poz. 15-18  
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? 

3. Dot. Pakietu 5  
Czy  Zamawiający  dopuści  szew  monofilamentowy,  wchłanialny,  z  poliglekapronu,  bez  powleczenia 
antybakteryjnego  o  okresie  podtrzymywania  tkankowego  ok.  21-28  dni  z  zachowaniem po  7  dniach  70% 
pierwotnej siły podtrzymywania tkankowego i okresie wchłaniania 90-120 dni?

4. Pakiet nr 9  :  Poz.  1  – Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  opatrunku z  pianki  poliuretanowej 
samoprzylepny w rozmiarze 11 cm x 11 cm o warstwie chłonnej w rozmiarze 6 cm x 6 cm ?

5. Pakiet nr 9  :Poz. 2 – Czy można zaoferować opatrunek z pianki poliuretanowej samoprzylepny w rozmiarze 15 
cm x 15 cm o warstwie chłonnej w rozmiarze 10 cm x 10 cm?

6. 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?

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

8. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 155 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu immunoglobuliny 
antyHBs do podaży domięśniowej w dawce  180 j.m/ml w postaci liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia  
roztworu.. 

9. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 36 – lek wycofany z obrotu decyzją GIF .Prosimy o wykreślenie pozycji.
10. Dotyczy pakietu nr 1 poz.38 –lek w dawce 1,375G/10ml jest to  brak produkcji Producent nie podaje terminu 

wznowienia produkcji. Lek w dawce 0,95-1,03MG/10ml jest lekiem na jednorazowe dopuszczenie przez MZ 
.Prosimy o wykreślenie pozycji.

11. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 299 – prosimy o dopuszczenie do wyceny Enemę 150 ml wlewkę doodbytniczą.
12. Dotyczy  pakietu nr 1 poz.115 –wszystkie serie leku wycofane z obrotu decyzją GIF. Prosimy o wykreślenie 

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

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



pozycji.
15. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 75 –czasowy brak produkcji, prosimy o wykreślenie pozycji.
16. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 148 –czasowy brak produkcji, producent nie podaje terminu wznowienia produkcji 

.Prosimy o wykreślenie pozycji.
17. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 164 –lek na import docelowy .Czy Zamawiający dopuszcza lek na import docelowy. 

Jeśli nie to prosimy o wykreślenie pozycji.
18. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 308 –zakończona produkcja leku .Prosimy o wykreślenie pozycji.
19. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 316 –czasowy brak produkcji, prosimy o wykreślenie pozycji.
20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy w pakiecie nr 7 Zamawiający 

wymaga  protez  naczyń  krwionośnych,  poliestrowych  uszczelnianych  kolagenem  i  impregnowanych  solami 
srebra (octan srebra) rozmiar 6 mm, dł. 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

21. Paragraf 3 ust. 5.  
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.
Towar winien być dostarczany do godz. 14:00. Miejscem dostawy Zamówienia jest Apteka Zakładowa w „Pro-
Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk. W sytuacjach pilnych dstawa nastąpi w ciągu 2 dni.

22.  Paragraf 3 ust. 6.  
Ponieważ  istnieją  wątpliwości,  czy  dokument  określony  w  §  3.6  Umowy  spełnia  wymogi  przepisów 
podatkowych w zakresie  faktury elektronicznej,  w celu uiniknięcia  niejasności  prosimy o potwierdzenie,  że  
wymóg określony w § 3.6 będzie spełniony poprzez dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz specyfikacji  
uzupełniającej, która będzie przesłana droga elektroniczną i przygotowana w formacie stanowiącym załącznik do 
umowy (lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Inforamtyki Zamawiającego).

23. Paragraf 5 ust. 1.  
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
Dostawa zamówionej partii  materiałów opatrunkowych i szewnych winna się odbyć w czasie max. do 3 dni  
roboczych  od  momentu  złożenia  zamówienia  przez  Zamawiającego.  Po  tym  terminie  Zamawiający,  po 
wcześniejszym  poinformowaniu  Wykonawcy,  ma  prawo  do  dokonywania  zakupu  u  innego  dostawcy  lub 
producenta a różnicą w cenie zakupu obciążyć Wykonawcę.

24.  Paragraf 6 ust. 2.  
Prosimy o mody fikację zapisu na brzmiący:
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o  
tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni
Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

25.  Prosimy o dodanie do umowy zapisu:  
„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. 

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.1 również na nić poliamidową plecioną, pozostałe parametry 
bez zmian?

27. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycję 1?
28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 4 poz.2 również na igłę o długości 40mm z nicią 75cm, pozostałe 

parametry bez zmian?
29. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycję 2?
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w  Pakiecie 4 pozycji 3 na igłę o długości 16mm,  pozostałe parametry bez 



zmian?
31. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 4 pozycje od 12 do 18?

UZASADNIENIE:  Wyrażenie  zgody  na  powyższe  pozwoli  na  złożenie  ważnej  oferty  większej  liczbie 
Oferentów. Tym samym Zamawiający będzie mógł dokonać wyboru faktycznie najbardziej korzystnej dla siebie 
oferty.

Odpowiedzi na pytania nr:

1. Tak.

2. Tak. Zamawiający wydzieli pozycje 15-18 Pakietu 4 do osobnego pakietu 4A.

3. Nie.

4.  Dopuszczamy.

5. Dopuszczamy.

6. Wycenić ten  lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

7. Zgoda.

8. Nie dopuszczamy.

9. Pakiet nr 1 poz. 36 zostaje wykreślona z formularza cenowego.

10. Nie wyrażamy zgody na wykreślenie pozycji 38 z pakietu nr 1.

11. Dopuszczamy.

12. Pakietu nr 1 poz. 115 zostaje wykreślona z formularza cenowego.

13. Nie wyrażamy zgody na wykreślenie pozycji 38 z pakietu nr 1.

14. Nie wyrażamy zgody na wykreślenie pozycji 68 z pakietu nr 1.

15. Pakiet nr 1 poz. 75 zostaje wykreślona z formularza cenowego.

16. Nie wyrażamy zgody na wykreślenie poz. 148  z Pakiet nr 1.

17. Zamawiający dopuszcza lek na import docelowy. Jednocześnie zamawiający wprowadza następujący zapis do 

rozdziału II pkt 12 SIWZ tj: Pakiet 1 poz. 164. – leki – import docelowy – termin realizacji 30 dni.

18. Pakiet nr 1 poz. 308 zostaje wykreślona z formularza cenowego i jednocześnie w jej miejsce wprowadzono 

pozycję Theophilline 100 mg x 30 tabl. w ilości 3 op

19. Nie wyrażamy zgody na wykreślenie  poz. 316 z pakietu nr 1. 

20. Dopuszczamy.

21. Nie.



22. Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 6 umowy na: 

Wraz z dostawą należy dostarczyć fakturę w wersji  papierowej oraz elektronicznej na dyskietce bądź przesłać 

drogą e-mailową na adres: apteka-pm@promedica.elknet.pl w formacie wymiany danych DATA FARM  lub inny 

w wersji elektronicznej uzgodnionej z Działem Informatyki Zamawiającego).

23. Nie.

24. Nie.

25. Nie.

26. Nie.

27. Nie.

28. Nie.

29. Nie.

30. Nie.

31. Nie.

Jednocześnie  informujemy,  że  nastąpiła  modyfikacja:  SIWZ,  Załącznika   nr  1  do  SIWZ-  formularz 

cenowy, Załączników nr 2A i 2B, Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o próbkach 

Wprowadzono  oprócz   powyższych  zmian  modyfikację  zapisu  pozycji  310  pakietu  1 prawidłowe 

brzmienie winno być: Theophilline 300 mg x 50 tabl. o przedłużonym uwalnianiu w ilości  38 op.

                                                                       Z poważaniem

mailto:apteka-pm@promedica.elknet.pl

