
  Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  27.10.2017 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:

1) Pakiet Nr 16 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści   żel o pojemności 12 ml?
Odp: Tak. 

 2)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 69 pozycji  5,6,7,8 do oddzielnego pakietu ze
względu na zakończenie produkcji powyższych pozycji?

Adp: Nie. 

3)  Prosimy o dopisanie do  §2 ust.9 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym
terminem ważności  mogą być  dopuszczone  w wyjątkowych sytuacjach i  każdorazowo zgodę na nie  musi
wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Adp: Tak. 
4)  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  ilościowych  przedmiotu  umowy,  ale  nie  określił  ich

warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden
sposób granic zmian ilościowych odnośnie  pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-
1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów
z §2 ust.12  umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odp: Zamawiający wyjaśnia, że zastrzegając możliwość zmian ilościowych, zastrzegł sobie prawo opcji tzn.
zwiększenia ilości jednej pozycji kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej części
zamówienia, z  zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może
zmienić  całkowitej  wartości  umowy.  W oparciu  o  powyższe  Zamawiający  informuje,  że  nie  odstąpi  od
zapisów  w umowie. 

5)  Do §3 ust.7 projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "specyfikacji
uzupełniającej" która ma być przesłana drogą elektroniczną?



Adp. Faktura w formie elektronicznej umożliwiająca wgranie do programu. 
6) Do treści §3 ust.11 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."

Adp: Nie. 
7) 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."

Odp: Nie. 
8) 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.

Odp: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 
9) Do §5 ust.3 pkt 3) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 0,5% wartości zamówienia do

którego  nie została dołączona specyfikacja uzupełniająca.
Odp: Nie. 
10) Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz

„zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z
późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili
obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

Odp: Nie. 
11)  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  ustanowienie  ze  swojej  strony  zabezpieczeń  cywilnoprawnych

prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego
lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku

ewentualnego  otwarcia  w  stosunku  do  Zamawiającego  postępowania  restrukturyzacyjnego  lub
upadłościowego?  Celem  wyjaśnienia  powyższego  zapytania  zwracamy  uwagę  na  ogromne  ryzyko
Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego
wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności
objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w
toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z
dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. –
Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odp: Nie. 

12) Czy w pakiecie 39 pozycja 1, 2 Zamawiający wymaga, aby Cefuroksym występujący w kilku dawkach i
postaciach  pochodził  od  jednego  producenta,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  pacjenta  przed  możliwymi
interakcjami występującymi przy przechodzeniu na inne dawki.

Odp: Nie. 



13) Czy Zamawiający wymaga aby  Cefuroksym w pakiecie 39 pozycja 1, 2 posiadał wszystkie drogi podania 
domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu?
Odp. Tak. 

14)  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wycenę  preparatów  zamiennie  tj.  drażetek  zamiast  tabletek
powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek
powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek
powlekanych i odwrotnie. ?
Odp: Wykonawca nie określił, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować dlatego Zamawiający nie
może udzielić tak ogólnej odpowiedzi. 

15) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek , amp-strz. zamiast fiolek i
odwrotnie ?
Odp: Wykonawca nie określił, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować dlatego Zamawiający nie
może udzielić  tak ogólnej odpowiedzi. 

16)  Czy  Zamawiający  w  sytuacji  ,  gdy  dany  produkt  jest  czasowo  niedostępny  lub  zakończyła  się  jego
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odp: Wykonawca nie określił, o które pozycje mu chodzi i co zamierza zaproponować dlatego Zamawiający nie
może udzielić tak ogólnej odpowiedzi. 

17) Dot. pakietu nr 1 poz. 17, 54, 97, 104, 142, 226, 227, 228, 255, 256, 298. Czy Zamawiający dopuści w
w/w pozycji preparat w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.
Odp: Tak. 

18) Dot. pakietu nr 1 poz. 23, 126, 132, 179, 286. Czy w związku z brakiem preparatu z w/w pozycji 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji lub wycenę po ostatniej cenie wraz z adnotacją pod 
pakietem?
Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę. 

19) Dot. pakietu nr 1 poz. 25. Czy w związku z wstrzymaniem produkcji preparatu z w/w pozycji Zamawiający 
wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji lub wycenę po ostatniej cenie wraz z adnotacją pod pakietem?
Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę. 

20) Dot. pakietu nr 1 poz. 96. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kapsułek? Na rynku 
brak obecnie preparatu w postaci tabletek powlekanych.
Odp: Tak. 

21) Dot. pakietu nr 1 poz. 101. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu? Na rynku brak obecnie preparatu w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Odp: Tak. 

22) Dot. pakietu nr 1 poz. 131. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat Uman Big 180 j.m./ml?
Odp: Nie. 

23) Dot. pakietu nr 1 poz. 137-138, 141. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i 



utworzenie nowego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do postępowania większej ilości Wykonawców oraz 
zaproponowanie korzystniejszej cenowo oferty.
Odp: Nie. 

24) Dot. pakietu nr 1 poz. 158. Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu z w/w pozycji czyli 
Magnezin Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Magnezin Comfort?
Odp: Tak. 

25) Dot. pakietu nr 1 poz. 161 Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek dojelitowych? 
Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku. 
Odp: Tak. 

26) Dot. pakietu nr 1 poz. 185. Czy w związku ze zmianą wielkości opakowania preparatu wymaganego w w/w
pozycji Zamawiający dopuści produkt Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but.? Jest to 
nowa dostępna na rynku pojemność opakowania, która zastąpi opakowania po 24ml.
Odp: Tak. 

27) Dot. pakietu nr 1 poz. 189. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji osłonki Ansell Probe Cover, osłonki, 
prezer.,na sondy, 1 szt?
Odp: Tak z przeliczeniem ilości. 

28) Dot. pakietu nr 1 poz. 235. Czy Zamawiający dopuści w w/w preparat o stężeniu 86%? Na rynku brak 
gliceryny 85%.
Odp: Tak. 

29) Dot. pakietu nr 1 poz. 264. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci kapsułek o 
przedłużonym uwalnianiu? 
Odp: Tak. 

30) Dot. pakietu nr 1 poz. 265. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci fiolek? 
Odp: Tak. 

30) Dot. pakietu nr 1 poz. 269. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek 
powlekanych o przedłużonym uwalnianiu? 
Odp: Tak. 

32) Dot. pakietu nr 1 poz. 270, 284. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek 
zwykłych? 
Odp: Tak. 
33) Dot. pakietu nr 1 poz. 288. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu?
Odp: Tak. 

34) Dot. pakietu nr 1 poz. 291. Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu z w/w pozycji Zamawiający
wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji lub wycenę po ostatniej cenie wraz z adnotacją pod pakietem?
Odp: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę. 



35) Dot. pakietu nr 2 poz. 79. Prosimy o doprecyzowanie na ilu mililitrowa ma być ampułka z w/w pozycji – 
1ml, 3ml czy 10ml?
Odp: Ampułka ma być 1 ml. 

36) Dot. pakietu nr 2 poz. 92. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek 
drażowanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.
Odp: Tak. 

37) Dot. pakietu nr 3 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletek 
powlekanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.
Odp: Tak. 

38) Dot. pakietu nr 9 poz. 8, 9, 13, 14, 15, 39. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci 
tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest obecnie dostępna na rynku.
Odp: Tak. 

39) Dot. pakietu nr 10. Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie została zastosowana błędna numeracja czy 
między pozycjami powinny znajdować się dodatkowe leki do wyceny.
Odp: Wystąpiła błędna numeracja. 

40) Dot. pakietu nr 21 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci fiolek?
Odp: Tak. 

41) Dot. pakietu nr 30 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci fiolek? Tylko taka 
postać jest obecnie dostępna na rynku.
Odp: Tak. 

42) Dot. pakietu nr 32 poz. 1-2. Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycjach zaproponowanie produktów 
jednego producenta?
Odp: Tak, zgodnie z zapisami SIWZ. 

43) Dot. pakietu nr 35 poz. 1. Czy Zamawiający miał na myśli szczepionkę na sezon 2017/2018? Na rynku nie 
występuje jeszcze szczepionka na lata 2018/2019. 
Odp: Zamawiajacy ma na mysli szczepionkę 2018/2019. 

44)  Dot. Pak. 40 Poz. 1 i 2. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 40 poz. 1 i 2 (Meropenem) wymaga, aby 
trwałość roztworu do wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej 
temperaturze do 25 st. C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C, trwałość roztworu do infuzji preparatu merope-
nem po przygotowaniu z 0,9% chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, 
lub 24 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem w Charakterystyce Produktu Leczniczego?

Odp: Zgodnie z SIWZ. 

45)  Dot. Pak. 40 Poz. 1 i 2 Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 40 poz. 1 i 2 (Meropenem) wymaga, aby 
preparat posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku 
z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o 



taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i 
płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śród-
porodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mó-
zgowo-rdzeniowych?

Odp: Tak. 

46) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 10 pozycji 5 METRONIDAZOL 500MG/100ML - 
opakowania bezpiecznego z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i 
portu do iniekcji?  
Odp: Nie. 

  
47) Czy Zamawiający w Pakiecie 53 pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego INTRALIPID 
20%, 100 ml, emulsja do infuzji, 1000 ml emulsji zawiera 200 g oleju sojowego oczyszczonego?
Odp: Nie. 

48) Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 55 pozycji 1 worka trzykomorowego: AZOT – 
5,4G, BIAŁKO – 34G, GLUKOZA – 100G, TŁUSZCZ – 40G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 800KCAL; 1026ML, 
DROGA PODANIA – CENTRALNE?
Odp: Nie. 

49) Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 55 pozycji 2 worka trzykomorowego: AZOT – 
8G, BIAŁKO – 50G, GLUKOZA – 125G, TŁUSZCZ – 38G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 900KCAL; 986ML, DROGA 
PODANIA – CENTRALNE?
Odp: Nie. 

50) Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 55 pozycji 3 worka trzykomorowego: AZOT – 
8,1G, BIAŁKO – 51G, GLUKOZA – 150G, TŁUSZCZ – 60G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 1200KCAL; 1540ML, 
DROGA PODANIA – CENTRALNE?
Odp: Nie. 

51) Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 55 pozycji 4 worka trzykomorowego: AZOT – 
10,8G, BIAŁKO – 68G, GLUKOZA – 200G, TŁUSZCZ – 80G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 1600KCAL; 2053ML, 
DROGA PODANIA – CENTRALNE?
Odp: Nie. 

52) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 55 pozycji 2 worka trzykomorowego zawierającego w 
swoim składzie taurynę oraz cynk?
Odp: Nie. 

53) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 56 oraz Pakiecie 57 worków trzykomorowych 
zawierających w swoim składzie taurynę oraz cynk?
Odp: Nie. 

54) Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w Pakiecie 58 pozycji 1 worka trzykomorowego: AZOT – 
4G, BIAŁKO – 25G, GLUKOZA – 63G, TŁUSZCZ – 19G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 450KCAL; 493ML, DROGA 



PODANIA – CENTRALNE?
Odp: Nie. 

55) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 60 pozycji 4 produktu leczniczego Vamin 18 
Electrolyte-Free 500 ml – roztwór aminokwasów 11,4% bez elektrolitów o zawartości azotu 18 g/l?
Odp: Nie. 

56) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 60 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.

Odp: Tak. 

57) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 61 pozycja 2 diety kompletnej pod względem 
odżywczym, hiperkalorycznej (1,5 – 1,6 kcal/ml), bezresztkowej, o osmolarności 330 – 387 mOsm/L, w 
opakowaniu 500 ml, po odpowiednim przeliczeniu na litry?  
Odp: Tak. 

 
58)  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 67 pozycji 1-8 płynów infuzyjnych w opakowaniach 
stojących z dwoma jałowymi, różnej wielkości portami?
Odp: Dopuszcza, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

59) Dotyczy § 5 ustęp 3 punkt 2 oraz 3 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy 
do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy?
Odp: Nie. 

60) Pakiet nr 49  poz. 4: Dexamethasone Phosphate 4mg/ml x 5 amp. - Czy Zamawiający wymaga, aby 
proponowany preparat posiadał potwierdzoną wpisem w załączniku C - "Leki, stosowane w ramach 
chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym 
stanem klinicznym" refundację w zakresie premedykacji przed podaniem Paclitaxelu?"
Odp: Tak. 

Z poważaniem: 


