Ostrów Wielkopolski dn., 12.01.2015r
Otrzymują:
- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
Znak sprawy FDZP.226.27.14
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy leków
W związku z wniesieniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w w/w postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie
Wielkopolskim, ul Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie
1)
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 574 - Polfenon dawka: 150 mg postać: tabl. op./60,0 tabl.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 20 szt. w 1 opakowaniu? Jeżeli
Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na
ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
2) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 680 - Staveran dawka: 80 mg postać: tabl. powl. op./20,0 tabl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu? Jeżeli
Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na
ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
3) Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 681 - Staveran dawka: 120 mg postać: tabl. powl. op./20,0 tabl
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu? Jeżeli
Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na
ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 193, 696, 697, 732, 733,
734, 735, 736, 737, 803 i utworzenie oddzielnego pakietu dla w/w 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: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 5 i 6 produktu leczniczego
Flebogamma DIF 10% roztwór do infuzji, w której co najmniej 97% stanowi IgG, a zawartość frakcji
IgA jest znacznie poniżej 0,10 mg/ml .
Wyrażając zgodę na zaoferowanie preparatu Flebogamma DIF 10% w dawkach 5g. i 10g.
Zamawiający nie będzie ograniczał złożenia oferty konkurencyjnej cenowo, stworzy sobie możliwość
wyboru produktu o najwyższej jakości, uwzględniając rzeczywiście istotne parametry, które są
kluczowe dla skutecznej i bezpiecznej terapii.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 13 poz 4 Antytrombina III 500 j.m. posiadała
wskazania we wrodzonych i nabytych niedoborach antytrombiny III oraz posiadała zestaw do
sporządzania i podania roztworu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3
Prosimy określić jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w
wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak
rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?
Odpowiedź: Należy podać ostatnią cenę leku.
Pytanie nr 4
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość
opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl, draż, amp, kaps, fiol) była zgodna ze SIWZ?
Odpowiedź: Należy przeliczyć tak, aby ilość sztuk była zgodna z SIWZ.
Pytanie nr 5
Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opak.? Czy
zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku?
Odpowiedź: Należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.
Pytanie
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 33 produktu Vamin 14 –
roztwór aminokwasów bez elektrolitów o stężeniu 8,5%. Produkt ten posiada więcej aminokwasów
niezbędnych od Aminosterilu KE (18 aminokwasów). Ponadto Vamin 14 jest produktem
niskoosmolarnym i można go podawać do żyły obwodowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 34 produktu leczniczego
Aminosteril N-Hepa 8% 500ml - roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z
ciężką niewydolnością wątroby?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 272,274 produktu
leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek 500ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 16, 17, 23, 39, co pozwoli na
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie
niższej cenowo oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie
5. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 19 zostały zaoferowane produkty z dwoma
samouszczelniającymi się portami?
Odpowiedź: Dopuszcza się również takie rozwiązanie.
Pytanie
6. Dotyczy § 9 ustęp 1 punkt „b” umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako
podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W
przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od
całości jest wyraźnie zawyżona.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie
7. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, wracamy się z prośbą o
dodanie 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.
- 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.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest
lekiem jest wyrobem medycznych prosimy o wyłączenie z pakietu nr 1 pozycję 663 „SOFNOLINE
wapno sodowane barwione”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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Pytania dotyczące SIWZ
Dotyczy rozdziału X pkt. 1 a) SIWZ
Prosimy o rezygnację z konieczności wykazania się w przypadku wapna sodowanego zezwoleniem na
wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne. Wapno
sodowane (pakiet nr 1 poz. 663) nie jest lekiem a jest wyrobem medycznym. Zapisy ustawy Prawo
Farmaceutyczne jej nie dotyczą.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ należy złożyć oświadczenie, że przepisy prawa nie nakładają
obowiązku posiadania zezwolenia.
Dotyczy rozdziału XII pkt. 2
Prosimy o dopisanie do w/w punktu zastrzeżenia o treści: „nie dotyczy wapna sodowanego”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ należy złożyć oświadczenie, że przepisy prawa nie nakładają
obowiązku posiadania zezwolenia.
Pytania dotyczące wzoru umowy, załącznik 4 do SIWZ
Pytanie
Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej
umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych,
rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie dotyczy wzoru umowy, §9 ust. 1
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę:
a) Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości
10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie dotyczy wzoru umowy, §6 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek
w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu
swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty
w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..
Odpowiedź: Brak §6 ust. 3 w projekcie umowy.
Pytanie dotyczy wzoru umowy, §11
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „W przypadku nieuiszczenia
przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do
zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie
umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt a
Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

a)
za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego
w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz .723 wyrazi zgodę na wycenę leku Tormentillae
comp.ung .20g Ziaja lub Tormentile forte (Farmina) 20g ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz .794 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki
rozpuszczalnej w jamie ustnej ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz.708. i utworzenie osobnego
pakietu? Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze pytanie.
Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za tym
idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4. Dotyczy pakietu nr 1 poz.554,555 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w
postaci fiolek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
5. Dotyczy pakietu nr 1 poz.565.W związku z częstymi brakami preparatu Perlinganit 1mg/ml a
10ml x 10 amp Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego Nitracor
2mg/ml a 5ml x 50 amp po odpowiednim przeliczeniu ilości sztuk w opakowaniu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz .431 wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki
rozpuszczalnej w jamie ustnej ?
Odpowiedź: Dopuszcza również wycenę leku w postaci tabletki rozpuszczalnej.
7. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz .356 wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego
w Bobik 2 mg x 40 kaps twist off?
Odpowiedź: Dopuszcza również.
8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz.351,352,353. i utworzenie
osobnego pakietu? Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywna odpowiedz na nasze
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pytanie. Jesteśmy przekonani, że będzie to skutkowało złożeniem większej ilości ofert a co za
tym idzie możliwością wyboru najkorzystniejszej oferty spośród najbardziej konkurencyjnych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
9. Dotyczy Pakietu nr 1 poz.336 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
immunoglobuliny antyHBs do podaży domięśniowej w dawce 180j.m./1ml w postaci
liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
10. Dotyczy pakietu nr 1 poz.329 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego o pojemności po 100ml po przeliczeniu 286 op?
Odpowiedź: Tak wyraża zgodę
11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz.327 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu
równoważnego Etomidate Lipuro 20mg/10ml x 10 amp ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
12. Dotyczy pakietu nr 1 poz.312 Hepatil tabl x 40 Obecnie producent produkuje ten suplemet
diety w dawce 100mg ornithiny + 35 choliny.Czy Zamawiajacy ma na myśli wycenę takiego
preparatu czy należy wycenić preparat o zawartości 150 mg Ornithyny?
Odpowiedź: Należy wycenić preparat o zawartości 150 mg Ornithyny zgodnie z SIWZ
13. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz.251 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 wymaga.
14. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz.251 był preparat Makrogol (74 g x 48
saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź: Tak wymaga.
15. 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 (czy podawać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę
16. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz
różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ
tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej oraz ampułkę za
fiolkę, fiolkę za ampułko-strzykawkę i odwrotnie?
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Odpowiedź: Tak w przypadku tabletki, drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej w przypadku
postaci do iniekcji (ampułka, fiolka, ampułkostrzykawka) należy zadać pytanie do konkretnej
pozycji.
17. 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: Należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.
18. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz.171 Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu
równoważnego Floractin krople 5ml?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie
Zapewne Zamawiający zgodzi się, że podstawą dobrze funkcjonującej placówki medycznej jest
najkorzystniejsze jej finansowanie. Przepisy o zamówieniach publicznych zawierają regulacje, które
mają zapewnić uczciwą konkurencję. Przystąpienie do przetargu dwóch lub więcej oferentów
(producentów) gwarantuje Państwu otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej, co w konsekwencji
przekłada się na oszczędności finansowe szpitala.
W związku z powyższym czy w pakiecie nr 18 poz. 48 (Sevofluran Baxter 250 ml – 258 butelek)
Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu oryginalnego Sevorane ze szczelnym
bezpośrednim systemem napełniania parownika tj. każda butelka produktu wyposażona jest w
fabrycznie zamontowany adapter, który umożliwia napełnianie parownika bez użycia dodatkowych
nakręcanych nie zawsze sterylnych adapterów łączących butelkę z parownikiem, które są obecnie
używane na bloku operacyjnym?
Faktycznie zamontowany na butelce adapter nie wymaga dezynfekcji, gdyż po użyciu zawartość
butelki, zostaje on wyrzucony wraz z pustą butelką, System napełniania parownika przy użyciu
fabrycznie zamontowanego adaptera nie wymaga nakręcania go na butelkę przez personel medyczny,
co daje gwarancję szczelności, eliminuje niewłaściwe nakręcanie adaptera na butelkę, wyklucza
możliwość niekontrolowanego wylania się anestetyku oraz nie naraża personelu bloku operacyjnego
na wdychanie oparów Sevofluranu w niekontrolowanym stężeniu, co ma miejsce przy manulnym
nakręcaniu wielorazowego adaptera.
Zobowiązujemy się również do bezpłatnego użyczenia odpowiednich parowników, kompatybilnych z
zaoferowanym produktem wraz z serwisem oraz przeglądem technicznym w ciągu trwania umowy
przetargowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytania
Dotyczy pakietu nr 13:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 13 do oddzielnego pakietu?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13,poz. 1 i 3 preparatu Albumina
ludzka 20% w opakowaniu typu worek, o pojemności 50 ml i 100 ml ? Działanie takie umożliwi
Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjnej oferty cenowej.
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3. Powołując się na pracę mówiącą o tym, że wrodzony niedobór antytrombiny III występuje w
populacji ogólnej z częstością ok. 0,02-0,17%, a także mając na uwadze fakt, że na Polskim rynku
dostępna jest Antytrombina III mająca wskazanie we wrodzonym niedoborze antytrombiny III oraz
mająca wskazanie we wrodzonym i nabytym niedoborze antytrombiny III zwracamy się z
zapytaniem czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 13, poz. 4 -ATIII, produktu mającego wskazanie
we wrodzonym i nabytym niedoborze antytrombiny III?
Odpowiedź:
ad 1 Zgodnie z SIWZ
ad 2 Zgodnie z SIWZ
ad 3 Zgodnie z SIWZ
Dotyczy pakietu nr 18:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z pakietu 18 do oddzielnego pakietu i
zezwoli na złożenie oferty bez tego produktu?
Ze względu na wycofanie produktu z obrotu na rynku.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Z poważeniem
/podpisano/
/Dyrektor – Dariusz Bierła/
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