
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data: 19.10.2017 r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na dostawę   leków  oraz  środków  farmaceutycznych  do  Apteki
na potrzeby „Pro Medica” w  Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 4768/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły następujące
pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 16
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  produktu  równoważnego  <LIDOCAINE  H/CHL.  +
CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU+HYDROXYBENZOESAN
PROPYLU  2g  +  0,25g  +  0,06g+  0,025g  /  100ml>  w  wygodnych  ampułkostrzykawkach  z  podziałką
o pojemności 6ml (7g) w poz. 1 oraz 11ml (13g) w poz.2?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zapisów SIWZ
Czy Zamawiający odstąpi   w zakresie pakietu nr 16 od wymogu posiadania koncesji, zezwolenia lub innego
dokumentu potwierdzającego uprawnienia Wykonawcy do hurtowego obrotu lekami? 
Produkt oferowany w pakiecie nr 16 jest wyrobem medycznym, a zgodnie z obowiązującymi przepisami na
jego dostarczanie/dystrybuowanie nie są wymagane jakiekolwiek zezwolenia. Obecnie ani Ustawa z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych, ani jakakolwiek inna ustawa, nie nakładają obowiązku posiadania w/w
dokumentów.
Odpowiedz: W przypadku wyrobów medycznych należy przedłożyć :

1) Oświadczenie, że posiada   właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i krajów
Unii Europejskiej oferowanych wyrobów medycznych w zależności od ich klasyfikacji –  zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. tj.: 

➢ dla klasy IIb  i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE
oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowane,  

➢ dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru  wyrobu
medycznego,

➢ dla  wyrobów  klasy  IIa  ,I  sterylnej  i   I  z  funkcją  pomiarową  :  certyfikatu  wraz  z deklaracją
zgodności oraz  zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia dokumentów potwierdzających oświadczenie
o posiadaniu pozwoleń na każde Jego żądanie. Modyfikacja SIWZ.



Pytanie nr 3 – dotyczy Zapisów SIWZ
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przedstawienie  oświadczenia,  że  posiada  dokumenty  dopuszczające
do  obrotu  wyroby  medyczne,  a  ni  produkty  lecznicze,  ponieważ  produkt  opisany  w  pakieice  nr  16  jest
zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Odpowiedz: Tak

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający  w  pakiecie  Nr  1  poz.  34  (Budesonide  0,5  mg/ml  a  2  ml  x  20  pojemników  do  inhal.
z nebulizatorem, ze wskazaniem w ostrym zapaleniu krtani, tchawicy i oskrzeli, poprawa stanu klinicznego po
kilku godzinach od zastosowania) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie
można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zaproponowany preparat.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający  w  pakiecie  Nr  1  poz.  34  (Budesonide  0,5  mg/ml  a  2  ml  x  20  pojemników  do  inhal.
z nebulizatorem, ze wskazaniem w ostrym zapaleniu krtani, tchawicy i oskrzeli, poprawa stanu klinicznego po
kilku godzinach od zastosowania) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z
acetylocysteiną? 
Odpowiedz: Tak

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 1
Czy w pakiecie Nr 1 poz. 34 (Budesonide 0,5 mg/ml a 2 ml x 20 pojemników do inhal. z nebulizatorem,
ze wskazaniem w ostrym zapaleniu krtani, tchawicy i oskrzeli, poprawa stanu klinicznego po kilku godzinach
od zastosowania) Zamawiający wymaga leku,  w postaci budezonidu zmikronizowanego ?
Odpowiedz: Nie 

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu  nr 37
Czy Zamawiający  w pakiecie nr 37 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?  
Odpowiedz: Nie 

Pytanie Nr 8 – dotyczy Pakietu nr 2  pozycja 118
Czy Zamawiający dopuści produkt  Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-
strzykawki  x  3ml  (objętość  10ml)   stosowany  w  celu  utrzymania  prawidłowej  drożności  dostępu
naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt
posiada  klinicznie  udokumentowane  działanie   przeciwzakrzepowe  i  przeciwbakteryjne.  Specjalna
budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed
uszkodzeniem  gdyż  maksymalne  ciśnienie  wytwarzane  podczas  wprowadzania  produktu  do  kanału
cewnika  wynosi  0,96 bara. Ciśnienie  infuzji  nie  powinno  nigdy  przekraczać  25  psi  (1,7  bara) co  w
przypadku zwykłych strzykawek  może nie spełniać tego warunku i  wynosić 39 psi (2.69 bara) a nie
dotyczy produktu CitraFlow. CitraFlow w fabrycznie  napełnionych ampułko-strzykawek  chroni  przed
utratą  produktu  podczas  nabierania  z fiolki  –  brak  zachowanego  sterylnego  pola.  Nie  wymaga
konieczności  posiadania   dodatkowych strzykawek oraz igieł  które w konsekwencji   podnoszą koszty
leczenia  pacjenta  i  wydłużają  czas  pracy personelu  medycznego. . Specjalnie  zaprojektowana  budowa
ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak



(  metaliczny  posmak,  mrowienie  dłoni  )  zabezpiecza  przed  tworzeniem  skrzepu  i  nie  ogranicza
przepływu  krwi.  Opakowanie  zawiera  pojedyncze  ampułko-strzykawki  aseptycznie  zamknięte  brak
cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne 
pole)w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedz: Nie 

Pytanie Nr 9 -  dotyczy Pakietu  nr 2 -pozycja 57
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 57 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się
na efektywne zarządzanie środkami 
Odpowiedz: Nie 

Pytanie Nr 10 -  dotyczy Pakietu  nr 61 -pozycja 1    
Czy  zamawiający  w  pakiecie  61  poz.  1  dopuszcza  wycenę  preparatu:  
o niższej osmolarności w opakowaniu typu SmartFlex 500ml i zgadza się na przeliczenie ilości wskazanej
w postępowaniu na opakowania 500ml? 
Odpowiedz: Nie

Pytanie Nr 11 -  dotyczy Pakietu  nr 61- pozycja 2 
Czy zamawiający w pakiecie 61 poz. 2 dopuszcza wycenę preparatu:
w  opakowaniu  typu  SmartFlex  500ml  i  zgadza  się  na  przeliczenie  ilości  wskazanej  w  postępowaniu
na opakowania 500ml?
Odpowiedz: Tak

Pytanie Nr 12 -  dotuczy Pakietu  nr 61- pozycja 4 
Czy zamawiający w pakiecie 61 poz. 4 dopuszcza wycenę preparatu:
w  opakowaniu  typu  SmartFlex  500ml  i  zgadza  się  na  przeliczenie  ilości  wskazanej  w  postępowaniu
na opakowania 500ml?
Odpowiedz:Tak

Pytanie Nr 13 -  dotuczy Pakietu  nr 71- pozycja 1; 2; 3
Czy Zamawiający     dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich 
urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0;
Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń
(nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?                                                                                            
Odpowiedz: Nie 

Pytanie Nr 14 –  dotyczy Pakietu nr 2 pozycja 57                                                                                                
Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej 
ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi     
w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu 
dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie 
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?                                                                                                         
Odpowiedz: Nie 



Pytanie Nr 15 – dotyczy Pakietu nr 2  pozycja 57 
Czy Zamawiający  dopuści  produkt  o  pojemności  5  ml  pakowany po  20  szt.  w  kartonie  z  przeliczeniem
zamawianej ilości?  
Odpowiedz: Tak

Pytanie Nr 16 – dotyczy  umowy
Czy Zamawiający w par. 3.7 wykreśli frazę dotyczącą obowiązku doręczenia specyfikacji uzupełniającej drogą
elektroniczną - „oraz specyfikację uzupełniającą, która będzie przesłana droga elektroniczną (na dyskietce lub
e-mail  na  adres:  apteka-pm@szpital.elk.pl)  i  przygotowana w formacie  stanowiącym załącznik  do  umowy
(preferowany format DATA FARM lub inny uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego).”? Wszystkie
dane  dotyczące  danej  dostawy  zawarte  są  na  fakturze,  która  oczywiście  może  być  dostarczana  drogą
elektroniczną.  Wykonawca nie ma jednak możliwości wystawiania 2 dokumentów spedycyjnych, tj  faktury
i specyfikacji. 
Odpowiedz: Nie 

Pytanie Nr 17 – dotyczy  umowy
Czy  Zamawiający  wykreśli  par  3.9,  względnie  zamiast  obowiązku  zamiany  leku  wprowadzi  prawo  do
wprowadzenia  zamiennika?  Wykonawca  oferuje  towary  wskazane  w  ofercie  i  tylko  one  są  przedmiotem
zamówienia  publicznego  w  niniejszym  postępowaniu.  Zdefiniowanie  przedmiotu  zamówienia  powoduje,
że  tylko  co  do  niego  strony zawierają  umowę objętą  obowiązkiem dostaw.  Wykonawca nie  jest  w stanie
zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą
stratą po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.


