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Toszek, 23.07.2020 r. 

         
 
 

  

dotyczy: postępowania nr 12/PN/DEG/AS/2020 na dostawę produktów leczniczych i podobnych 

produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 30.06.2020 r. 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji 

danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?  
 

Odpowiedź: 

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wymaga podania ostatniej 

ceny oraz informacji o zakończonej produkcji lub chwilowym braku leku na rynku. 

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia – do 

2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądaną ilość sztuk , wyraża zgodę 

na przeliczenie do ilości opakowań handlowych (dotyczy tabl./tabl. powl./ kaps./draż., amp./fiol.) wycena 

obowiązuje pojedynczej sztuki. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki 

powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ określił postać żądanego przez siebie leku dopuszczając różne postacie przy 

zachowaniu tej samej drogi podania. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub 

ampułko-strzykawki i odwrotnie? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ określił postać żądanego przez siebie leku. Zaznaczając jak np. w pakiecie IV poz. 

26 wymaga podania domięśniowego i dożylnego. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. 

celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałoby miejsce w 

oparciu o mg, ml itp.) 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem liczby 

opakowań. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w przypadku 

występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), 

niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających 

właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości 

opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądaną ilość sztuk , wyraża zgodę 

na przeliczenie do ilości opakowań handlowych (dotyczy tabl./tabl. powl./ kaps./draż., amp./fiol.) wycena 

obowiązuje pojedynczej sztuki. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji 

jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku na jednorazowe pozwolenie MZ w sytuacji jeśli tylko 

takie produkty są dostępne. 

 

Pytania z dnia 02.07.2020 r. 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający w par. 3.2 i 3.3 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? 

Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony 

zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym 

przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 

Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w § 3 pkt 2 i § 3 pkt 3  projektu umowy – zał. nr 8 do SIWZ. 

Wykonawca powinien zaoferować towar wskazany w ofercie na okres trwania umowy tj. 12 miesięcy. 

Sytuacja opisana w § 3 pkt 3 projektu umowy jest sytuacją wyjątkową i daje możliwość Wykonawcy 

zaoferowania produktu zamiennego. 

 

Pytanie 9: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jaki jest skutek zastrzeżenia zawartego w par. 3.4 – czy ma on 

umożliwiać zwrot części opakowania leku do Wykonawcy? Wykonawca nie ma możliwości 

wykorzystania zwróconego produktu w otwartym opakowaniu, zaś Zamawiający powinien zamawiać 

produkty lecznicze z uwzględnieniem wielkości opakowania i dostępnych opakowań na rynku. 

Ewentualne zastrzeżenie zwrotu niewykorzystanej części  lub brak zapłaty za nie stanowią dla 

Wykonawcy rażącą stratę. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 3 pkt. 4 projektu umowy – zał. nr 8 do SIWZ zastrzega sobie prawo do 

niewykorzystania wszystkich sztuk danego produktu – tylko do ilości podyktowanej wielkością 

opakowań. Zamawiający nie zamierza zwracać częściowo wykorzystanych opakowań Wykonawcy. 

 

Pytanie 10: 

Wykonawca wnosi o zmianę  w par. 8.1. tiret trzecie zasad naliczania kar umownych w tren sposób, że 

naliczane one będą od wartości dostawy, a nie od wartości Całej umowy.  Zasada, że kara za opóźnienie 

dostawy naliczana jest od wartości umowy grozi naliczeniem jej w rażąco wygórowanej wysokości. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 8 pkt 1 tiret trzeci w taki sposób iż kary umowne będą 

naliczane od wartości dostawy. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – załącznik nr 8 do SIWZ – 

projekt umowy 

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający w par. 9.1  wykreśli zapis o „zajęciu majątku”? Jest to instytucja nieznana polskiemu 

prawu i  niedopuszczalna jako samodzielna przesłanka odstąpienia od umowy - patrz:  wyrok KIO z 18 

listopada 2014 r. (KIO 2304/14), wyrok KIO z 1 marca 2011 r. (KIO 298/11). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis o „zajęciu majątku”. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – załącznik 

nr 8 do SIWZ – projekt umowy 

 

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w pakiecie XI posiadał własne, udokumentowane  

badania kliniczne  potwierdzające skuteczność i  bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje 

dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia)  oraz 

zabiegowych ( chirurgia)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby ofertowany lek posiadał wszystkie wymagane identyfikatory w celu 

weryfikacji autentyczności preparatu leczniczego w systemie KOWAL (Krajowa Organizacja 

Weryfikacji Autentyczności Leków). W związku z czym nie wymaga własnych udokumentowanych 

badań klinicznych. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek pakiecie XI był zarejestrowany we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby ofertowany lek posiadał rejestrację w Polsce. 

 

Pytanie 14: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w pakiecie XI był objęty obowiązkiem dodatkowego, 

szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby ofertowany lek posiadał wszystkie wymagane identyfikatory w celu 

weryfikacji autentyczności preparatu leczniczego w systemie KOWAL (Krajowa Organizacja 

Weryfikacji Autentyczności Leków). W związku z czym nie wymaga dodatkowego szczególnego 

monitorowania bezpieczeństwa terapii. 

 

Pytania z dnia 03.07.2020 r. 

 

Pytanie 15: 

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 10.  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz 10 wyrazi zgodę na wycenę leku typu Dobutamine  250 mg, 

liof.d/sp.roztw.d/inf., 1 fiol 20 ml ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę leku typu Dobutamine  250 mg, liof.d/sp.roztw.d/inf., 1 fiol 

20 ml. 

 

Pytanie 16: 

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 26.  
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Czy Zamawiający wymaga preparatu 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. którego oferta cenowa jest korzystna dla 

zamawiającego? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w pakiecie III poz. 26 preparatu Fortrans 74gx 48 saszetek w 

ilości 10 opakowań na inny preparat z grupy makrogoli. 

 

Pytanie 17: 

Dotyczy pakietu 3 poz 26 

Czy Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie 

chemicznym zgodnym z SIWZ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga w pakiecie III poz. 26 preparatu zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 18: 

Dotyczy pakietu 4 poz 8 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku na jednorazowe pozwolenie 

MZ, gdyż jedynie taki jest obecnie dostępny na rynku? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 8 leku na jednorazowe pozwolenie MZ 

w sytuacji jeśli tylko takie produkty są dostępne. 

 

Pytanie 19: 

Dotyczy pakietu 4 poz 44,  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 4 poz 44? Produkcja leku została kończona. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu IV poz. 44 Thiamini h/ch B1 inj. 25 mg / 1 ml . 

Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ – formularz cenowy w zakresie pakietu IV – załącznik nr 2/IV 

do SIWZ str. 3/3 

 

Pytanie 20: 

Dotyczy pakietu 1 poz 9,  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z pakietu nr 1 poz 9? Produkcja leku została kończona. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu I poz. 9 Cefalexinum 250 mg . Tym samym zmianie 

ulegną zapisy SIWZ – formularz cenowy w zakresie pakietu I – załącznik nr 2/I do SIWZ str. 1/2 

 

Pytanie 21: 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie III poz. 28 w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym 

specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej 

cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji 

barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w SIWZ w pakiecie II pz. 28 parametry żądanego preparatu i nie wyraża zgody nas 

zmianę. 

 

Pytanie 22: 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie III poz. 28 w przedmiotowym 

postępowaniu: 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym 

środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu 

wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie 

zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm 

glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie 

ułatwiając wykonanie testu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w SIWZ w pakiecie II pz. 28 parametry żądanego preparatu i nie wyraża zgody nas 

zmianę. 

 

Pytanie 23: 

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie III poz. 2  w przedmiotowym 

postępowaniu: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Zino. Dr. Zasypka? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na  dopuszczenie innego produktu. 

 

Pytania z dnia 06.07.2020 r. 

Pytanie 24: 

Dotyczy  pakietu nr 4 pozycja 10 Dobutamine inj 250mg /5ml x fiol/amp 

Czy Zamawiający w  pakiecie 4 poz.10 dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji w postaci 

ampułek – lek obcojęzyczny? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w pakiecie IV poz. 10 parametry wymaganego preparatu Dobutamine inj 250mg 

/5ml x fiol/amp. Przy zachowaniu powyższych wymogów dopuszcza Dobutamine w formie koncentratu 

do infuzji w przypadku braku dostępności na rynku żądanego preparatu.  

 

Pytania z dnia 08.07.2020 r. 

 

Pytanie 25: 
Czy zamawiający dopuści w pak. III poz. 72 Nebbud 0,25mg/2ml x 20 w postaci ampułek, co pozwoli na 

złożenie konkurencyjnej oferty 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie preparatu w pak. III poz. 72 Nebbud 0,25mg/2ml x 20 w 

postaci ampułek. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w pakiecie III poz. 72 – Załącznik nr 2/III do 

SIWZ str. 4/5 

 

 

Pytania z dnia 14.07.2020 r. 

Pytanie 26: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XII w pozycji 1,2,3,4,6,7,8 preparatów o 

takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: 

 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości 

zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga 

odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu 

pacjenta  

 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie 

kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 

chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją  

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych 

butelek 
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 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 

magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody w pozycjach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 na zaoferowanie preparatów w workach 

typu Viaflo. 

 

Pytanie 27: 

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XII w pozycji 9 preparatu Plasmalyte, 

zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 

mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 

mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest w  worek Viaflo.  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę preparatu. 

 

Pytanie 28: 

Czy zamawiający w Pakiecie XII w pozycji 9 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony 

cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu 

cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanego 

osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę preparatu. 

 

Pytanie 29: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie XII w pozycji 5 preparatu Mannitol o 

stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, ponieważ:  

 Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20% 

 Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od 

roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej. 

 Mannitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, 

pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, 

zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu. 

 Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji   

 Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody w pakiecie XIII poz. 5 na dopuszczenie preparatu Mannitol o stężeniu 

15% w opakowaniu typu worek Viaflo. 

 

Z poważaniem: 

 

        Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
  


