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dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę produktów leczniczych - numer sprawy
SPZOZ/ZP/271/09/05/2017
W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Świdniku zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie
odpowiada :
Ad. Pyt. 1 - Pakiet Nr 2
Czy zamawiający w Pakiet nr 2, pozycja 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego
Simeticonum 0,04 g opakowanie 100 kaps. w przeliczeniu 1:1, posiadającego takie same właściwości
i zastosowanie co Dimethiconum 0,05g?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 2 - Pakiet Nr 2
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym
SPZOZ/ZP/271/09/05/2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet Nr 2 - Leki przewodu pokarmowego i środki
p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru, w pozycji 39 dotyczącej „Lacidofil, kapsułki x 60” dopuszcza
możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20
blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta …………? W załączniku
specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.
Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę,
a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby
Wykonawców.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 3 - Pakiet Nr 5
Czy zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 5 pozycja 9, 10 posiadał w swoim składzie edetynian sodu,
który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji
szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 4 - Pakiet Nr 5
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 pozycja 9, 10 Midanium miał zarejestrowaną możliwość mieszania
w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 5 - Pakiet Nr 2, poz. 39
Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego
preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
przeznaczonego do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającego w swoim składzie najlepiej
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus
helveticus w identycznym stosunku ilościowym jak podano w SIWZ, w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 6 - Pakiet Nr 2, poz. 23
Czy w zadaniu nr 2 poz 23 Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Terlipressini acetas EVER
Phar 0,2mg/ml;5ml, inj, 5 fiolek celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 7 - Pakiet Nr 2, poz. 24-26
Czy w zadaniu 2 poz 24-26 Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie fasunków x 10 wkładów celem
przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 8 - Pakiet Nr 2, poz. 19
Czy w zadaniu 2 poz 19 Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Espumisan, 40 mg, kaps.,100
szt,bl(4x25) - 170 opak celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 9 - Pakiet Nr 2, poz. 94
Przebieg postepowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwia złożenie ofert przez
wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych jak i na jakość
oferowanych produktów. Zdefiniowane w SIWZ przez Zamawiającego z nazwy własnej (będącej zastrzeżonym
znakiem towarowym konkretnego producenta) paski testowe wskazują konkretnego producenta oferowanego
sprzętu w każdej z w/w pozycji pakietu, ponieważ wyłącznie jeden konkretny producent wytwarza paski testowe o
konkretnej, zastrzeżonej nazwie, zatem niemożliwe jest złożenie oferty równoważnej opisowi przedmiotu
zamówienia. Obecne warunki graniczne SIWZ nadają konkretnemu producentowi monopol na kształtowanie
ceny oferty - samodzielnie lub poprzez podmioty z nim powiązane – co przełoży się na wysoką cenę oferty i
będzie niezgodne z interesem publicznym. Czy z uwagi na poszanowanie zasady równego traktowania
wykonawców (art. 7 ust. PZP) oraz na zasadę opisywania przedmiotu w sposób nieograniczający uczciwej
konkurencji (art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nowoczesne, konkurencyjne paski
testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez
Zamawiającego), charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami:
a) Funkcja Auto-coding (bez kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do
paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na
wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e)
Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%,
umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków
testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 545⁰C; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 10
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz
z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego)
charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność
kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem
odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c)
Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Dobrze oznaczone
kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej,
znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków
testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 2060% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy
ISO15197i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; i) zalecana
temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 11
Do §1 ust.3 projektu umowy. Ze względu na niejednoznaczny zapis prosimy o wskazanie okoliczności
szczególnie uzasadnionych przypadków wraz z określeniem czasu na dostawy.
Odpowiedź
W sytuacjach zagrożenia życia ( na ratunek ), do 12-stu godzin od zamówienia
Ad. Pyt. 12
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 poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in
fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o
nieważności zapisów z §2 ust.1 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 13
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości
dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą
stratą 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 §2 ust.3) projektu
umowy)?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §4 ust.4 projektu umowy ze względu na fakt, że informacje
o zmianach cen urzędowych leków są powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w
Dziennikach Urzędowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 15
Do §6 ust. 1 i ust.2 projektu umowy. Czy w związku niezbędnymi procedurami związanymi z realizacją przepisów
ustawy Prawo farmaceutyczne Zamawiający wyrazi zgodę na załatwienie reklamacji jakościowej do 48 godzin?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 16
Do treści §7 ust.2 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 17
Do treści §7 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na
okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 18
Do §9 ust.1 pkt a) projektu umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary
umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu
umowy?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 19
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu zamieszczonego w par.10 wzoru umowy, z uwagi na fakt, że w art. 10
ust.1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ustawodawca przewidział uprawnienie wierzyciela
do domagania się rekompensaty w wysokości 40E jako zryczałtowanego odszkodowania, niezależnego od
faktycznie poniesionych kosztów? Zgodnie z art. 13 ustawy o terminach zapłaty (…), postanowienia umów
wyłączające lub ograniczające uprawnienie wierzyciela, o którym mowa w art. 10 są nieważne, stąd w/w zapis
umowny będzie obarczony sankcją nieważności.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 20 - Pakiet Nr 1, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 2 płynu infuzyjnego w opakowaniu
KabiPac?
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z oznakowanym
zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji,
mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji
przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu
zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu,
co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania
dodatkowych czynności przez personel.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 21 - Pakiet Nr 1, poz. 23
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 23 wyrazi zgodę na dopuszczenie preparatu Hydroksyetyloskrobia 6%
masa cząsteczkowa 130 000 / 0,4, który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności
wątroby?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 22 - Pakiet Nr 1, poz. 24
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 24 wyrazi zgodę na dopuszczenie preparatu Voluven 10% - 10%
Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0,38-0,45 w izotonicznym roztworze elektrolitów 500ml?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 23 - Pakiet Nr 1, poz. 40
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 40 dopuści produkt leczniczy Supliven - kompletny, zbilansowany zestaw
pierwiastków śladowych dla pacjentów od 15 kg, zawierający zmodyfikowane ilości selenu, manganu i miedzi
oraz cynk w ilości 5mg/dz zgodnie z najnowszymi rekomendacjami ASPEN oraz ESPEN zarówno u pacjentów
OIT jak również u pacjentów domowych i stabilnych.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Z poważaniem
inż. Stanisław Podniesiński
Główny Specjalista ds.
Administracyjno –
Techniczno – Eksploatacyjnych
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