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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę produktów leczniczych

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela 
pisemnych  wyjaśnień zgodnie  z  art.38 ust.2  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1 
„Do treści §2 ust.6 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści 
art.  552 k.c.:  "...  z  wyłączeniem powołania  się  przez  Wykonawcę  na  okoliczności,  które  zgodnie  z 
przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  uprawniają  Sprzedającego  do  odmowy dostarczenia 
towaru Kupującemu.?”

Odpowiedź: 
Zapis § 2 ust. 6 projektu umowy pozostaje bez zmian. Przepis na który się powołano pomiędzy stronami 
umowy będzie obowiązywał, mimo, że wprost nie wpisano jego treści do umowy.

Pytanie 2 
„ 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 
na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary  przez  Wykonawcę  (dotyczy 
zapisu §2 ust.16 projektu umowy)?”

Odpowiedź: 
Taka sytuacja,  jeśli zajdzie będzie rozpatrywana, a Zamawiający przewidział w tym zakresie możliwość  
zmiany treści umowy. 

Pytanie 3
„Do §5 ust.1 pkt a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar  
umownych za niedostarczenie  w terminie  zamówionej  partii  towaru poprzez  wprowadzenie  zapisu o 
karze  w  wysokości  1%  wartości  NIEDOSTARCZONEGO  w  terminie  zamówienia  lub  zamówienia 
wolnego od wad za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? .”

Odpowiedź :
Brak  zgody na zmianę.

Pytanie 4
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisów  umowy  w  §5  ust.1  ppkt  b)  poprzez  zapis  o  
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ 
części przedmiotu umowy?”

Odpowiedź:
Brak zgody.

Pytanie 5
„Czy Zamawiający w par. 2.2. wykreśli frazę: „Dostawca zobowiązuje się do potwierdzania faksem zamówień składanych ustnie lub za pomocą innych środków porozumiewania się bezpośrednio.”  Zakłada się, że złożone zamówienie będzie realizowane zgodnie z umową, bez konieczności jego potwierdzania.”



Odpowiedź:
TAK

Pytanie 6
„Czy Zamawiający zmieni określony w par. 2.4. termin realizacji „zamówień awaryjnych” z 8 godzin do  12  godzin?  Tak  określony  termin  dostawy  faworyzuje  lokalnych  dostawców  i  w  praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis  ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku  KIO  z  dnia  22  grudnia  2009  r.  (KIO/UZP  1734/09):  „Szeroko  pojęte  wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania  swoich  usług  czy  produktów,  ale  również  w  sposób  nadmiernie  utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 7
„Czy  Zamawiający  zmieni  sposób  naliczania  kary  umownej  określonej  w  par.  5.1.a.  z  wartości  kwotowej na wartość procentową (0,5%) niezrealizowanego zamówienia (niedostarczonego leku)? Obecny sposób naliczania kar umownych grozi ich naliczeniem w wysokości rażąco wygórowanej.”
Odpowiedź:
Brak zgody na zmianę. Kara ma charakter dyscyplinujący, a opóźnienia  mogą być niebezpieczne dla 
zdrowia  i  życia  pacjentów  Zamawiającego.  Proszę  zwrócić  uwagę,  że  w  umowie  postanowiono 
jednocześnie ,  że Odbiorca może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Dostawcę kary  
umownej.

Pytanie 8
„Czy Zamawiający zmieni wartość procentową kary umownej określonej w par. 5.1.b. z 20 % do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.”
Odpowiedź:
Brak  zgody.

Pytanie 9
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XVI w poz. 1 leku w postaci fiolki?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 10
„Czy Zamawiający w Pakiecie XVI w poz. 8-13  poprawi postać leku na ampułko-strzykawkę, gdyż wskazane preparaty występują wyłącznie w takiej postaci na polskim rynku?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 11
„Czy Zamawiający w pakiecie XIII  poz. 72,73 I 74 (Budesonide  zaw. 0, 125; 0,25 i 0,5 mg/ml 2 ml x 20 
pojemników) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, 
zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?”



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga leku który może być przechowywany do 12 godzin po jego 
otwarciu.

Pytanie 12
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr XIII poz. 332, 333 i 335 (Metoprolol  23,75 ; 47,5   i 95 mg   tabl. o 
przedł. uwaln. x 28 tabl..) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń  
rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie  
przedsionków?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13
„Czy Zamawiający  w pakiecie nr XIII  poz. 312 (Meropenem inj.doż 1g) wymaga, aby meropenem 
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 porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej,  
zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek  miękkich i ostre bakteryjne  
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14
„Czy Zamawiający  w pakiecie nr XIII  poz. 312 (Meropenem inj.doż 1g) wymaga, aby trwałość roztworu 
preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
„W związku z umieszczeniem przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych  
pasków testowych  do  glukometrów,  będących  zastrzeżonymi  znakami  towarowymi,  informujemy,  iż 
paski testowe danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, wobec czego taki  
opis  przedmiotu zamówienia  ograniczałby konkurencję  asortymentowo-cenową do wyrobów jednego, 
konkretnego  producenta,  nadając  mu  wyłączność  na  kształtowanie  ceny  oferty.  Czy  Zamawiający 
postępując zgodnie  z ustawą Pzp (art.  7  i  29),  mając  na uwadze potencjalne oszczędności  finansów 
publicznych  związane  z  dopuszczeniem  ofert  konkurencyjnych,  dopuszcza  zaoferowanie  wysokiej 
jakości  konkurencyjnych  pasków testowych  do  glukometrów (wraz  z  przekazaniem kompatybilnych 
glukometrów na zasadach określonych przez Zamawiającego - jako nieodpłatne użyczenie, dzierżawa lub 
wliczenie w cenę pasków) charakteryzujących się poniższymi parametrami:
 
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania;

b)  Automatyczne wykrywanie  zbyt  małej  ilości  krwi  wprowadzanej  do paska wraz z  wyświetleniem 
odpowiedniego  komunikatu  informującego  o  niecałkowitym  wypełnieniu  paska  na  wyświetlaczu 
glukometru;

c)  Enzym dehydrogeneza  glukozy GDH-FAD dający poprawne  wyniki  niezależne  od  stężenia  tlenu 
rozpuszczonego we krwi oraz minimalizujący zafałszowania pomiaru (brak interferencji z substancjami  
endo- i egzogenami );

d) Kapilara samozasysająca krew – wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

e) czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s;
f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco 



poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi 
włośniczkowej z opuszek palców oraz z licznych miejsc AST, a także krwi żylnej i tętniczej;

g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym i 
wysokim) zgodnie z wymogami producenta;

h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy i każdego 
opakowania płynów kontrolnych w ciągu 6 miesięcy;

j) zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl, przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi 
normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym 
zakresie;

k) wyniki zgodne z normą ISO15197:2013 i zleceniami PTD przy zakresie hematokrytu 20%-60%”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 16
„Czy zamawiający wymaga aby paski testowe zgodnie z instrukcją były przeznaczone do wykonywania 
pomiarów glikemii we krwi żylnej i kapilarnej?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
„Czy  Zamawiający  wymaga  aby  zgodnie  z  instrukcjami  zaoferowanych  pasków  testowych  do 
glukometrów, maksymalny błąd pomiarowy nie przekraczał +/-15mg/dl dla stężenia glukozy <100mg/dl  
oraz +/-15% dla stężenia glukozy>100mg/dl?”

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego 
wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19
„Czy  Zamawiający  wymaga  aby  paski  testowe  do  glukometrów  były  wyrobem  medycznym 
refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do Zamawiającego?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20
„Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometru, gdzie zgodnie z instrukcją obsługi 
wszystkie elementy zestawu są niebezpieczne biologicznie i mogą potencjalnie przenosić choroby 
zakaźne, nawet po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
„Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzenia 
poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu 



poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22
„Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23
,,  Czy  Zamawiający  dopuści  paski  testowe  bez  automatycznego  blokowania  możliwości  wykonania 
pomiaru jeśli próbka krwi pobrana przez pasek jest zbyt mała? Przy każdym pomiarze paski tego rodzaju  
wymagają  od  użytkownika  dokładnego  obserwowania  czy  pole  testowe  paska  zostało  idealnie 
wypełnione. Niezależne badania pokazują, że wykonanie pomiaru po pobraniu zbyt małej próbki krwi 
przez paski testowe do glukometrów skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku.”  

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
,,Czy w związku z faktem iż zamawiający w zakresie pakietu XIII opisał przedmioty zamówienia w  
sposób  wskazujący  wyłącznie  na  wyroby konkretnych  producentów  działających  na  rynku  polskim, 
ograniczając konkurencję wyłącznie do wyrobów tych producentów, zamawiający zmieni zapis tej części  
SIWZ wskazując na cechy zamawianych wyrobów (a nie nazwę brandową) umożliwiając zachowanie 
warunków równego traktowania podmiotów w oparciu o zapisy ustawy o zachowaniu konkurencji?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25
,,Czy Zamawiający dopuści paski pakowane oddzielnie (każdy pasek) w opakowaniach zbiorczych po 
100 sztuk?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż wymagane w 
SIWZ (celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub gdy na rynku występuje tylko opakowanie 
handlowe o wielkości innej, niż wymagane w SIWZ), z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości i 
zaokrągleniem ewentualnych ułamkowych ilości do pełnego opakowania w górę?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 27
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci preparatów z ampułek na fiolki i odwrotnie, celem 
zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie preparaty w innej 
postaci niż wymagane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 28
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wszelkich braków preparatów po ostatniej cenie i podanie 
przyczyny niedostępności pod pakietem? Na przykład:



- pak 13, poz 25 – chwilowy brak preparatu
- pak 13, poz 36 – brak w ofercie producenta
- pak 13, poz 96 – brak u dostawcy
- pak 13, poz 108 – brak u producenta”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 29
,,Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 13, poz 36 ze względu na brak preparatu w ofercie 
Producenta.”

Odpowiedź:
NIE, proszę podać informację pod pakietem

Pytanie 30
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13, poz 57 preparatu w opakowaniu x 180 
dawek ( 4 opakowania)? Preparat w opakowanie x 120 dawek nie jest dostępny w ofercie Producenta.”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 31
,,Czy w pakiecie 13, poz 84 Zamawiający miał na myśli preparat „Calcium Teva (Glubionas), 
9mgCa2+/ml, 10ml r-r do wstrz, 10 amp?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 32
,,Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 13, poz 84, ze względu na zakończenie produkcji.”

Odpowiedź:
NIE, proszę podać informację pod pakietem. 

Pytanie 33
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 13, poz 90 suplementu diety, gdyż tylko 
taki jest dostępny. ''

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 34
,,Czy w pakiecie 13, poz. 143 Zamawiający miał na myśli żel do oczu?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 35
,,Czy w pakiecie 13, poz 184 Zamawiający miał na myśli preparat „Cosmofer, 50mgFeIII+/ml, 2ml x 
5amp”?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 36
,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13, poz 240 preparatu Uman Big 80j.m./ml 



3 opakowania?”

Odpowiedź:
TAK, w dawce 180 j.m/ml

Pytanie 37
,,Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 13, poz 302 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek 
(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo 
Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest 
preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego oferta cenowa 
jest korzystna dla zamawiającego?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 38
,,Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 13, poz 302 był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, 
PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?”

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 39
,,Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 13, poz 303 wycenę 3 opakowań preparatu Makrogol  74 g  
x  48  saszetek,  który  jest  jedynym  preparatem  rekomendowanym  przez  Europejskie  Towarzystwo 
Endoskopii  Przewodu  Pokarmowego  (ESGE)  w  rutynowym  przygotowaniu  do  kolonoskopii  i  jest  
jedynym preparatem stosowanym do przygotowania  pacjenta do badania  wymienionym w Programie 
Badań  Przesiewowych  Ministerstwa  Zdrowia  dla  wczesnego  wykrywania  raka  jelita  grubego 
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie),  którego  oferta  cenowa  jest  korzystna  dla 
zamawiającego?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 40
,,Czy Zamawiający dopuszcza  w pakiecie nr 13, poz 304 wycenę 5 opakowań preparatu Makrogol  74 g  
x  48  saszetek,  który  jest  jedynym  preparatem  rekomendowanym  przez  Europejskie  Towarzystwo 
Endoskopii  Przewodu  Pokarmowego  (ESGE)  w  rutynowym  przygotowaniu  do  kolonoskopii  i  jest  
jedynym preparatem stosowanym do przygotowania  pacjenta do badania  wymienionym w Programie 
Badań  Przesiewowych  Ministerstwa  Zdrowia  dla  wczesnego  wykrywania  raka  jelita  grubego 
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie),  którego  oferta  cenowa  jest  korzystna  dla 
zamawiającego?”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 41
,,Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać 
je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:

a)  w  razie  opóźnienia  w  dostawie  zamówienia  lub  w razie  opóźnienia  w dostawie  leków,  środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia  żywieniowego oraz  wyrobów medycznych  wolnych  od  wad 
Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 75 zł (siedemdziesiąt pięć złotych), za 
każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie zamówienia 
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lub opóźnionych w dostawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia  żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych wolnych od wad.  

Odpowiedź:
Brak zgody.

b) w razie odstąpienia przez Odbiorcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 
Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto nierealizowanej 
części umowy.”

Odpowiedź:
Brak zgody.

Pytanie42  
,,  Czy Zamawiający dokona modyfikacji  zapisów wzoru umowy w  §3 ust.  3  poprzez wprowadzenie 
następującego  zapisu:  Za  datę  dokonania  płatności  uznaję  się  datę  uznania  rachunku  bankowego 
Wykonawcy. ?”

Odpowiedź:
NIE.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.05.2015r.

 

                                   


