SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

Szpital imienia
doktora Roberta Kocha

Wolsztyn, dnia 22.05.2018 r.

SPZOZ/DZPiZ/68/2018
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną 24 miesięczną dostawę
produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Wolsztynie; PN/9/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (Dz. U. z 2017.1579 z późn.zm) Zamawiający udziela
następujących wyjaśnień:

ZESTAW I
„Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści preparat Sevoflurane Sojourn Firmy Bioton (Piramal) w butelce 250ml – płyn
wziewny, w pojemniku ze szczelnym, bezpiecznym systemem napełniania wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników?
Informujemy, że obecnie na rynku polskim znajdują się 3 produkty sewofluranu tj. Sevorane firmy AbbVie Polska Sp. z o.o.
,Sevoflurane Baxter firmy Baxter Polska Sp. z o.o. , oraz Sojourn firmy Bioton (Piramal).Wszystkie trzy produkty zostały
zarejestrowane w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Produkty mają takie same wskazania kliniczne. Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne sewofluranu dowodzą jego
skuteczności i bezpieczeństwa. Wszystkie trzy produkty są szeroko stosowane w placówkach medycznych tak w Europie
jak i na świecie.
Wszyscy producenci w przypadku wygrania przetargu zapewniają (na życzenie zamawiającego) użyczenie parowników
(umowa użyczenia lub dzierżawy) kompatybilnych ze swoim preparatem jak i aparatami do znieczulenia będącymi na
wyposażeniu szpitala.
Firmy zapewniają też bezpłatny serwis jak i kalibrację użyczonych parowników prze okres trwania umowy przetargowej,
(co stanowi również dodatkowe oszczędności dla szpitala w przypadku, gdy szpital posiada własne parowniki).Obecny
opis przedmiotu zamówienia w pakiecie tj. Sevoflurane płyn do podawania wziewnego 250 ml z bezpośrednim
jednoczęściowym systemem napełniania typu Quick Fil Mark II(bez dodatkowych elementów łączących butelkę z
parownikiem), płyn musi być kompatybilny z parownikami firmy Abbott, które Zamawiający posiada na wyposażeniu.
Wykonawca zapewni konserwację i serwis aparatów” wskazuje tylko na jednego producenta: Firm Abbvie (Abbott) i jej
produkt Sevorane – co narusza zasady uczciwej konkurencji, jak również skazuje Zamawiającego na cenę produktu
podyktowaną przez jednego producenta, a nie przez warunki rynkowe.
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Regulacje prawa o zamówieniach publicznych art 29 ust 2,3 z dnia 29.01.2004r zawierają wyraźne wskazanie jak
powinien wyglądać opis przedmiotu zamówienia zapewniający uczciwą konkurencję wykonawców. Zawarty w SIWZ opis
przedmiotu zamówienia łamie tę zasadę wskazując wyraźnie jednego producenta firmę Abbvie i jej produkt Sevorane.
Zapewne Zamawiający zgodzi się również, że podstawą dobrze funkcjonującej placówki medycznej jest najkorzystniejsze
jej finansowanie. Przepisy o zamówieniach publicznych zawierają regulacje, które mają zapewniać uczciwą konkurencję.
Przystąpienie do przetargu trzech i więcej oferentów gwarantuje Państwu otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej, co
w konsekwencji przekłada się na oszczędności finansowe Szpitala.
Z doświadczeń w innych przetargach w całej Polsce wynika, że dopuszczenie trzech producentów Sevofluranu do
postępowania przetargowego powoduje znaczny spadek ceny butelki Sevofluranu (u trzech producentów) - co w Państwa
przypadku może stanowić oszczędności na pakiecie od kilku do kilkunastu tysięcy zł.
W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do Pakietu produktu o takich samych wskazaniach terapeutycznych Sevoflurane Sojourn firmy Bioton (Piramal) wraz z użyczeniem i
dzierżawą kompatybilnych z nim parowników w ilości wymaganej przez zamawiającego?
Prosimy o merytoryczną odpowiedź.”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Wyjaśnienie: Preferujemy pojemniki z tworzywa jako nietłukące się oraz system łączący
parownik z pojemnikiem bez dodatkowych elementów łączących (szybkość napełniania, bezawaryjność).

ZESTAW II
1.

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?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający określił warunki zamiany postaci leku w punkcie 3. 3.11.e) SIWZ.
2.

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem
zamawianej ilości?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający określił warunki zamiany postaci leku w punkcie 3. 3.11.e) SIWZ.

ZESTAW III
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 50- poz. Nr 1 (Fraxiparine 0,3 ml)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w pakiecie 50, poz. nr 1,
Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 50 opakowań Nadroparin calcium 2850 j.m. Axa x 10 amp.strzyk., na
postać wielodawkową Nadroparin calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 3
opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 3opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości
30 szt)
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – ilości postaci produktu leczniczego Nadroparin calcium 2850 j.m. Axa x 10
amp.strzyk. są niewielkie i określają potrzeby zamawiającego.

ZESTAW IV
1.

Czy Zamawiający w pakiecie numer 22, poz. 1,2,3, Budesonidum wymaga preparatu, który można łączyć z
fenoterolem + ipratropium (bromek ipratropium), Berodual– roztworem do nebulizacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany produkt mógł być mieszany z 0,9% roztworem chlorku sodu oraz z
roztworami terbutaliny,salbutamolu, fenoterolu, acetylocysteiny, kromoglikanu sodowego lub ipratropium. W tym
zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
2.

Czy w celu zwiększenia liczy oferentów Zamawiający dopuści w pakiecie numer 22,poz. 1,2,3, Budesonidum
preparaty, które należy zużyć w ciągu 30 minut po rozcieńczeniu lub rekonstytucji

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

ZESTAW V
1. Czy Zamawiający dopisze w par. 3.5, że wstrzymanie zapłaty faktury dotyczy wyłącznie części reklamowanej?
Obecna zasada powoduje, że zgłoszenie nawet drobnych zastrzeżeń do danej dostawy odsuwa termin płatności
całości do czasu rozpatrzenia reklamacji. W skrajnych przypadkach zatem wszystkie płatności mogą zostać
wstrzymane poprzez zgłoszenie (drobnych) reklamacji, co naraża Wykonawcę na rażącą stratę.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 4.5 termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określonych w par. 4.5 w zakresie terminu dostaw „na cito” z 8
godzin ze względu na szczególny tryb dostaw „na cito”, których celem nie jest sukcesywne uzupełnianie stanów
magazynowych apteki szpitalnej lecz pozyskanie leku niezbędnego dla chorego w jak najkrótszym czasie w sytuacji
zarówno nieprzewidzianego wyczerpania się zapasów szpitala, jak też w sytuacji podjęcia leczenia lekiem, którego
Zamawiający nie posiada na stanie i zamierza go pozyskać „na ratunek”. Określenie części asortymentu podlegającego
dostawom w trybie „na cito” ma także na celu racjonalne gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi
będącymi w dyspozycji Zamawiającego.
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3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.7? Zakłada się, że dostawy będą realizowane zgodnie ze złożonym
zamówieniem, bez konieczności ich zwrotnego każdorazowego potwierdzania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.11? Własność towaru przechodzi na Zamawiającego – strony nie zawierają
bowiem umowy sprzedaży na próbę lub umowy komisu czy najmu leków. Nie jest możliwa ich zwrotna odsprzedaż
do Wykonawcy (po czemu konieczne jest posiadanie zezwolenia na handel hurtowy lekami).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 13.1.b z 3% do wartości max. 0,2%? Obecna
kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający w tym zakresie dokona modyfikacji.
6. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 13.1.c z 5% do wartości max. 0,2%, a także
naliczać ją będzie za dzień, a nie godzinę zwłoki? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Zamawiający w tym zakresie dokona modyfikacji.
7. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 13.1.d z wartości kwotowej do wartości
procentowej, np. 0,2%? Obecna kara grozi Wykonawcy rażącą stratą.
Odpowiedź: Zamawiający w tym zakresie dokona modyfikacji.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do produktu leczniczego Enoxaparinum natricum rozt.do
wstrz.podsk. 0,1g/1ml 1 fiol.a 3 ml, znajdującego się w Pakiecie 49 poz. 2, zestawu do podawania w skład którego
wchodzi: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem wyodrębnienia składników zestawu do podawania jako
oddzielnych pozycji na fakturze. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

ZESTAW VI
Dotyczy: PN/9/2018, Pakiet 4, pozycja 37
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu
naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o
najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne
rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki
Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane
podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 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).
PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas
nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki
CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie
dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-
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strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 75
blistrów w opakowaniu zbiorczym przeliczeniem zamawianej ilości .
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 37 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na
efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający określił warunki zamiany postaci leku w punkcie 3. 3.11.e) SIWZ.

ZESTAW VII
Zapytanie 1:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 22 poz. 1, 2 i 3 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,125; 0,25 i 0,5 mg/1ml 20 poj. 2
ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną

Zapytanie 2:
Czy w pakiecie Nr 22 poz. 1, 2 i 3 (Budesonidum zawiesina do nebulizacji 0,125; 0,25 i 0,5 mg/1ml 20 poj. 2 ml)
Zamawiający wymaga, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci
budezonidu zmikronizowanego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga leku w postaci budezonidu zmikronizowanego.

ZESTAW VIII
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 10 poz. 122 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego
dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej
postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w
kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią
liczbę opakowań.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, zamawiający oczekuje preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 10 w przedmiotowym postępowaniu:
2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr.
będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej
przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus
helveticus w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku
ilościowym jak produkt opisany w SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, zamawiający oczekuje preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy.

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 11 w przedmiotowym postępowaniu:
3. Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia charakterystyki dietetycznego środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia medycznego odpowiadającej wyłącznie określonemu produktowi konkretnego
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producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele
zamiennika o nazwie LactoDr. krople, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep
bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach
klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 5 mld CFU na 5 kropli,
przeznaczonego do stosowania niezależnie od wieku pacjentów (tj. u noworodków, niemowląt, dzieci i osób
dorosłych) posiadającego taki sam status rejestracyjny, występującego w takiej samej postaci w opakowaniach o
takiej samej pojemności.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – wymagamy produktu 4-składnikowego, a nie jednoskładnikowego.

ZESTAW IX
Pyt.1
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?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.
Pak.7 poz.31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu : Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f – 5 op.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pak.10 poz.11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równowaznego 30 mg/5 ml, syrop, 150 ml – 20 op.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równowaznego 30 mg/5 ml, syrop, 150 ml – 20 op. W tym
zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.10 poz.39
W związku z zakończoną produkcją preparatu Carbo medicinalis tabletki 0,3 g 20 tabl - czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wycenę preparatu : Carbo medicinalis tabletki 0,2 g 20 tabl.- 60 op.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Carbo medicinalis tabletki 0,2 g 20 tabl.- 90 op. pod
warunkiem przeliczenia uwzględniającego dawkę. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.10 poz.62
W związku z zakończoną produkcją preparatu Hydroxyzini hydrochloridum syrop 1,6 mg/1ml 250 gCzy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę : Hydroxyzini hydrochloridum syrop 2 mg/ml, syrop, 200 ml- 25 op.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Hydroxyzini hydrochloridum syrop 2 mg/ml, syrop,
200 ml- 25 op. pod warunkiem przeliczenia uwzględniającego dawkę. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.10 poz.79
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego : o poj. 5 mg/5 ml, syrop, 125 ml - 2 op.?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego : o poj. 5 mg/5 ml, syrop, 125 ml - 2 op. W
tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja
Pak.10 poz.101
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek (z minitabletkami odpornymi na działanie soku
żołądkowego) o składzie : 1 kaps. 25 000 zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej: 25 000 j. Ph. Eur.
lipazy; 22 500 j. Ph. Eur. amylazy; 1 250 j. Ph. Eur. Proteazy x 20 kps.- 50 op.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kapsułek (z minitabletkami odpornymi na
działanie soku żołądkowego) o składzie : 1 kaps. 25 000 zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej: 25
000 j. Ph. Eur. lipazy; 22 500 j. Ph. Eur. amylazy; 1 250 j. Ph. Eur. Proteazy x 20 kps.- 50 op. W tym zakresie zostanie
dokonana modyfikacja.
Pak.11 poz.12
PYT. 1
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 11 poz.12 preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) – 60 op.
zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE)
w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
PYT. 2
Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu 11 poz.12 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) – 60
op. o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pak.13 poz.16
W związku z zakończoną produkcją preparatu Magnesii subcarbonate 52 mg Mg2+(200mg),tabl.,60 szt,bl(3x10)- Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę : Magnesii subcarbonate – Magnezin Comfort 125 mg Mg (125 mg jonów
magnezowych / tabletka)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci Magnesii subcarbonate – Magnezin Comfort 125
mg Mg (125 mg jonów magnezowych / tabletka). W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.19 poz.1
W związku z zakończoną produkcją preparatu Theophyllinum roztwór do infuzji 1,2 mg/1ml 250 ml- Czy Zamawiający
dopuszcza możliwość zaoferowania teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 90 opakowań, aby ilość
substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez Państwa Poza tym forma ta nie zawiera glukozy, dzięki
czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6
minut.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pak.23 poz.41
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W związku z wycofaniem przez producenta i zakończoną produkcją preparatu: Natrium Chloratum 9mg/ml do nawilżania
nosa dla niemowląt i dzieci- do rozpylania a 10ml (Tetrisal S)- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę innego preparatu
będącego leczniczym wyrobem medycznym np.Hysan -woda morska w aerozolu hipertoniczny roztwór soli morskiej do
rozpylania do nosa 10 ml - lub innym wskazanym przez Zamawiającego.?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pak.23 poz.43
W związku zakończoną produkcją preparatu: Oxymetazolini hydrochloridum krople do nosa 0,5 mg/1ml 10 ml- czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu :Nasivin Classic(soft 0.05%),0,5mg/ml, aerozol d/nos,10ml ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu :Nasivin Classic(soft 0.05%),0,5mg/ml, aerozol d/nos,10ml.
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.23 poz.44
W związku zakończoną produkcją preparatu Oxymetazolini hydrochloridum krople do nosa roztwór 0,25 mg/1ml 10 ml czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu : Nasivin Kids(soft 0.025%),0,25mg/ml, aerozol d/nos,10ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu: Nasivin Kids(soft 0.025%),0,25mg/ml, aerozol d/nos,10ml.
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.24 poz.62
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego: ZinoDr.,krem,barier-ochron.,o dział.piel-reg,125g ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego: ZinoDr.,krem,barier-ochron.,o dział.pielreg,125g. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.24 poz.67
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę maści cynkowej o gramaturze 20 g- 13 op.?
(brak opakowania 25 g)
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę maści cynkowej o gramaturze 20 g- 13 op. W tym zakresie zostanie
dokonana modyfikacja.
Pak.32 poz.19
W związku zakończoną produkcją preparatu: Nystatyna Teva, (2400000jm/24ml),gr.d/s.zaw,1flak
- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu : Nystatyna Teva,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 but.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu :Nasivin Classic(soft 0.05%),0,5mg/ml, aerozol d/nos,10ml.
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.57 poz.17
Czy Zamawiający ma na myśli preparat Sulpiridum 50mg kaps. 24 kaps.- 2 op.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparat Sulpiridum 50mg kaps. 24 kaps.- 2 op. W tym zakresie zostanie dokonana
modyfikacja.
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Pak.57 poz.28
Czy Zamawiający ma na myśli preparat w postaci kapsułek o przedłużonym lub zmodyfikowanym uwalnianiu ?
Odpowiedź: Pakiet 57 zawiera poz. 1-22, stąd Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi tyczącej się poz. 28.
Pak.67 poz.9
W związku z wygaśnięciem pozwolenia i zakończoną produkcją preparatu Kalii gluconas 312mg/ml (6,65mEq/260mg
K+/5ml) syrop 1 fl 150 ml - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Kalium Polfarmex,782mg jonów
potasu/10ml,syr,150ml (Kalium Chloratum)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pak.67 poz.10
Bardzo proszę o wskazanie jaką ilość należy wycenić ?
Odpowiedź: Należy wycenić 40 opakowań po 42 tabl. W tym zakresie Zamawiający dokona modyfikacji.
Pak.69 poz.1-5
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pakiecie nr 69 poz. 1-5 pochodziły od jednego producenta? Takie
rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i
schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 3.11.j oraz uwagą zawartą w formularzu cenowym Zamawiający wymaga w pakiecie nr 69
poz. 1-5 zaoferowania produktu pochodzącego od jednego producenta
Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 69 poz. 1-5 był zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkt leczniczy w pakiecie nr 69 po. 1-5 był zarejestrowany także w
powyższych wskazaniach. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
Pak.77 poz.2
Czy Zamawiający ma na myśli preparat w dawce 6,75mg/0,9ml,rozt.d/wst,1fiol ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparat w dawce 6,75mg/0,9ml,rozt.d/wst,1fiol. W tym zakresie zostanie dokonana
modyfikacja.
Pak.77 poz.1,2
Czy Zamawiający wymaga aby preparaty pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia jednoznacznej
identyfikacji podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania pacjentowi produktu w
sytuacjach klinicznych, w których obowiązuje podanie obu dawek zgodnie z określonym w ChPL schematem
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dawkowania, i w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi „Guideline on good pharmacovigilance practices (GCP)
Module V- Risk management systems?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pakiecie nr 77 poz. 1-2 zaoferowania produktu pochodzącego od jednego
producenta. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

ZESTAW X
Dotyczy: postępowania przetargowego, numer sprawy PN/9/2018 (dalej „przedmiotowe postępowanie”)
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 55 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; 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 wyników pomiaru w jednostkach 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 włośniczkowej
osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność
pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków
testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie
dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą
przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy
każdym pomiarze glukozy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania od
chwili wsunięcia paska do glukometru (nie podając jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem
nieprawidłowego wyniku pomiaru?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych 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 GDHFAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone
kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość
wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres
pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana
temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie
wymagane zgodnie z polskim prawem.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5. Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych
ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości
prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak niemowlęta, kobiety w ciąży i dzieci poniżej
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6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w
postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie,
czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z
faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu po prostu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy
Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu

wynoszącym

przynajmniej 20-60%"?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości poniżej 1 mikrolitra – prosimy o
podanie maksymalnej wymaganej objętości.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako
jedynego instrumentu pomiarowego u pacjentów poważnie chorych (bez konkretnego wskazania co producent rozumie
pod pojęciem „poważnie chorzy”)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuszcza nowoczesne paski testowe do glukometru z szerokim spektrum zastosowań –
równoważnym zastosowaniom pasków opisanych w SIWZ, charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres
pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 0-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, żylnej i
tętniczej u osób dorosłych i noworodków; b) dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi najnowszej normy EN ISO
15197:2015; c) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; d) paski nie wymagające kodowania; e) Enzym
dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; f) stabilność pasków testowych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; f) wielkość
próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) temperatura przechowywania pasków w szerokim zakresie 4-40°C; h) paski
posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZESTAW XI
1.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
dostawy w zakresie zapisów § 11 ust. 2, 3:
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej

części umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania całości przedmiotu
umowy określonego w § 4 ust. 1 umowy do dnia wykonania przedmiotu Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości
brutto niezrealizowanej części umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zastępczego
przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie w jego realizacji będzie dłuższe niż 7 dni. Koszty wykonania (różnica w
cenie) pokryta zostanie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Wykonanie zastępcze nie zwalnia
wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej liczonej do dnia zrealizowania zamówienia zastępczego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego
przedmiotu umowy w przypadku nierozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, o której mowa w § 2 ust. 6 za każdy dzień
opóźnienia z zastrzeżeniem § 3 ust. 12 jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający w zakresie kar umownych (§ 13 wzoru umowy) dokona modyfikacji.
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ZESTAW XII

1. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 4 poz. nr 40,49,50,80 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści produkt Paracetamol Kabi w opakowaniu po 10fiol.?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 27 poz. nr 4,5,6,7 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 33 poz. nr 8,9,10,11,13,14 i utworzenie oddzielnego pakietu. Wyrażenie zgody
na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska
najbardziej korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Czy Zamawiający w pakiecie 33 poz. 14 dopuści produkt w opakowaniu butelka szklana?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

6. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 36 poz. nr 5 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7. Czy Zamawiający w pakiecie 36 poz. 8 dopuści produkt w opakowaniu po 10 flakonów?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający w pakiecie 36 poz. 9,10 dopuści produkt Vancomycin Kabi proszek do sporządzania koncentratu
roztworu do infuzji?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowany produkt nie daje możliwości podania
doustnego w leczeniu zakażeń Clostridium difficile.

9. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 36 poz. nr 8,9,10 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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10. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 75 poz. nr 1,2,4,5 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający
uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

11. Proszę o wydzielenie z pakietu nr 80 poz. nr 4 i utworzenie oddzielnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to
Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

12. Czy Zamawiający w pakiecie 80 poz. 6 dopuści produkt w opakowaniu butelka szklana?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

13. Dotyczy projektu umowy. Zwracamy się z prośbą o dodatnie w zapisach umowy informacji,
iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków
przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru. W oparciu o obowiązujące przepisy
prawne:
- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01 )
Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów
przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych
okoliczności. Między innymi:

klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i

postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków
prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.)

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący
zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i
bezpieczeństwo przechowywania.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1216)
w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf. 7 pkt 3 paragraf. 8 ust. 3 )
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 1 października 2009 r w sprawie wymagań Dobrej Praktyki

Wytwarzania (Część I pkt. 4.26)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu
zakupionego towaru, Zamawiający udostępni na żądanie kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece,
od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

14. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „cito” - tak, by termin ten liczony
był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił do 24 godzin.

www.spzozwolsztyn.pl
sekretariat@spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721 REGON: 970773426

68 347 7300
68 384 2590

Strona 13 z 19

Utrzymanie w mocy terminu dostawy do 8 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia, wskazuje, że Zamawiający
skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby
Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
prawa i z zasadami współżycia społecznego.
Jednocześnie ze względu na wymogi logistyczne prosimy o wydłużenie terminu zwykłej dostawy do 2 dni
roboczych
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określonych w par. 4.5 w zakresie terminu dostaw „na cito” z 8
godzin ze względu na szczególny tryb dostaw „na cito”, których celem nie jest sukcesywne uzupełnianie stanów
magazynowych apteki szpitalnej lecz pozyskanie leku niezbędnego dla chorego w jak najkrótszym czasie w sytuacji
zarówno nieprzewidzianego wyczerpania się zapasów szpitala, jak też w sytuacji podjęcia leczenia lekiem, którego
Zamawiający nie posiada na stanie i zamierza go pozyskać „na ratunek”. Określenie części asortymentu podlegającego
dostawom w trybie „na cito” ma także na celu racjonalne gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi
będącymi w dyspozycji Zamawiającego.

15. Dotyczy § 4 ustęp 13 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury za dostarczony towar,
sporządzonej w formacie DATAFARM (skrót: .fak) lub w PDF?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury również w formacie DATAFARM. W tym zakresie
zostanie dokonana modyfikacja.

ZESTAW XIII
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
dostawy w zakresie zapisów § 13 ust. 1:
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.
c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy na CITO za każdą
godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy..
d) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 3 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w kwocie 200,00 zł. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień
określonych w § 3 pkt. 6.
Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji w zakresie § 13 ust. 1.
2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór
przesyłamy w załączeniu? (dot. zał. nr 8 do SIWZ).
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UMOWA UDOSTĘPNIENIA
Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1.
zwanym w dalszej części umowy Klientem
a
…………………………..
reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………….

2.

…………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką
§ 1. Przedmiot umowy
Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).
§ 2. Klauzula własności
………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich
oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.
Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz
osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§3. Używanie przedmiotu umowy
1.

Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę
instrukcjami obsługi.

2.

Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu
umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną
część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie,
spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.

3.

Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni
Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia
przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym.
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4.

Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub
uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta
zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

5.

Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.
§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby
reprezentujące Klienta.
§ 5. Serwis
Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego
używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.
§ 6. Zawiadomienia
1.

Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem
poleconym.

2.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby,
adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia
na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

3.

W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej,
przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia.
Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy,
zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.
§ 7. Zakończenie umowy

1.

Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.

2.

W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.

3.

W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze
wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego
używania.

4.

Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 8. Postanowienia końcowe

1.

Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd
…………………………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

2.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3.

Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

4.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
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KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XIV
1. Dot. Rozdziału 3 pkt 3.13 d) SIWZ oraz par. 4 ust. 4 umowy - Prosimy o wydłużenie terminu dostawy w przypadku
pakietu nr 55 (test diagnostyczny do szybkich oznaczeń glukozy) do 2 dni roboczych;
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
2. Dot. par. 4 ust. 13 umowy – „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę wraz ze szczegółową specyfikacją,
niezależnie od tego Wykonawca przy dostawie doręczy Zamawiającemu wersję elektroniczną (w formacie BLOZ lub
BAZYL) z kopią specyfikacji dostawy” – W związku z brakiem możliwości wystawiania faktur w formacie BLOZ lub
BAZYL zwracamy się z prośbą o zgodę na wersję elektroniczną faktury w formacie pdf w zakresie pakietu 55 (test
diagnostyczny do szybkich oznaczeń glukozy).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu 55. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

ZESTAW XV
W nawiązaniu do w/w postępowania, niniejszym zwracamy się z zapytaniem:
1) Czy Zamawiający w Pakiet 9- CPV:33600000-6 Produkty farmaceutyczne- 32 (Bupivacaini hydrochloridum spinal
heavy roztwór do wstrzyknięć 5 mg/ml 5 amp.a 4ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie
czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga
dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia
regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in
sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu pakowanego w jałowe blistry. W tym zakresie zostanie
dokonana modyfikacja.

ZESTAW XVI
Zapytania do pakietu 32 poz. 24
1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający
antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zgodnie zapisami SIWZ.
2.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu
zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie
w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte,
niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym
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wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zgodnie zapisami SIWZ.

ZESTAW XVII
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 66 poz. 2 i 6 i utworzenie oddzielnego pakietu dla ww pozycji,
jednocześnie ustanawiając kwotę wadium dla nowo powstałego pakietu.
Wyłączenie pozycji umożliwi przystąpienie do w/w przetargu większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania
przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XVIII
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 24 poz.62 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym
znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie
rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach
aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z
zabezpieczeniem)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

ZESTAW XIX
1.

Do treści §2 ust.3 pkt 2) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z

bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek dłuższego niż jeden rok okresu ważności zamówionych
towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu
ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust.3 pkt 2)
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."
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie terminu ważności produktów objętych postępowaniem
przetargowym.
Powyższa interpretacja dostaw sukcesywnych nie uwzględnia sytuacji leków o małej rotacji, które mogą być
wykorzystane racjonalnie przy dłuższym terminie ważności. Dopuszczenie krótszego terminu może powodować koszty
nie do przyjęcia.
2.

Do treści §5 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: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.

Czy w przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. na rynku są
wyłącznie zamienniki w znacznie wyższej cenie i będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający
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wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez
konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §9 ust.1 pkt 8 projektu umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.
4.

Do §13 ust.1 pkt b) 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 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Zamawiającemu za opóźnienie
świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 9,5% w skali roku, liczona od
kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla wykonawcy zamówienia jest przewidziana kara w wysokości
1095% w skali roku (3% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w tym zakresie zostanie dokonana modyfikacji.
5.

Do §13 ust.1 pkt c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych
za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru w trybie "cito" poprzez wprowadzenie zapisu o karze w
wysokości 0,5% wartości NIEDOSTARCZONEGO w terminie zamówienia za każdą godzinę opóźnienia?
6. Do §13 ust.1 pkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 150 zł za
opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający w tym zakresie zostanie dokonana modyfikacji.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z poważaniem
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
mgr Tadeusz Tofel

Sporządziła: Bernadeta Kurp
w uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki
i Radcą Prawnym

www.spzozwolsztyn.pl
sekretariat@spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721 REGON: 970773426

68 347 7300
68 384 2590
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