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                         Wykonawcy 

 

Dotyczy:  Odpowiedzi na pytania do postępowania pn. Dostawa leków różnych dla 
Szpitala Powiatowego  w Chrzanowie Sprawa nr:  51/2022. 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów 
– tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki 
lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, 
ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość 
opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w 
górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 3.  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)? 

Odp. Należy przeliczyć do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 4.  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?  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku zaprzestania lub braku produkcji 
danego preparatu podać jego ostatnią cenę i zamieścić informację o tym pod 
pakietem. 
 
Pytanie 5.  Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ 
kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej 
formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ 
występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen 
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jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po 
przecinku? 
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
Pytanie 6.  Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe 
zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 9 i 12. Czy Zamawiający, w przypadku 
reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi 
zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni? 

Odp. Zamawiający zmienia zapisy w § 4 ust. 9 i 12  wzoru umowy i ustala 4-dniowy 
termin na rozpatrzenie reklamacji. 
 

Pytanie 8. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2 pkt d. 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 zamówienia, 
kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona. 

Odp. Zamawiający zmienia zapisy we wzorze umowy. § 6 ust. 2 pkt d. przyjmuje 
brzmienie: za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci karę  w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie. 
 

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu 5. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 5 zgodnie z 
treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin 
posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie infuzji dożylnej oraz posiadał możliwość przygotowania roztworu do 
infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% 
roztworu glukozy? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu 9. Czy Zamawiający w pakiecie 9 wymaga Clindamycin 
o potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej 
stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera 
z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 11. Dotyczy Pakietu 10. W związku z zaprzestaniem obrotu produktem 
leczniczym INTRALIPID 20%, 200 mg/ml, emulsja do infuzji po 500 ml zwracamy się z 
prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego 
Smoflipid 200 mg/ml, emulsja do infuzji w objętości 500 ml.Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu zbiorczym 10 szt. z 
przeliczeniem ilości? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu 11. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt leczniczy 
Piperacillin/Tazobactam w pakiecie 11 posiadał możliwość podania razem 
z amninoglikozydami? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 13. Dotyczy Pakietu 15. Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania 
Zamawiający w pakiecie 15 wymaga Ciprofloxacin w opakowaniu wyposażonym w dwa 
oddzielne, niezależne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym 
użyciem, pochodzącego od jednego producenta w celu zachowania płynności dostaw oraz 
w zakresie monitorowania i zgłaszania działań niepożądanych? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 14. Dotyczy Pakietu 16. Czy w pakiecie 16 Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie produktu równoważnego pod względem zastosowania klinicznego, w postaci 
gotowego roztworu do infuzji (RTU) w opakowaniu stojącym z różnej wielkości jałowymi 
portami, zgodnego z zaleceniami i wymogami prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii 
zawartymi w Rezolucji Rady Europy CM/ResAP(2011)1, w przeliczeniu wymaganej ilości 
sztuk w zamówieniu? Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Amikacin posiadał okres 
ważności po pierwszym otwarciu/rozcieńczeniu przez 6 h w temp. 25°C potwierdzoną 
zapisem ChPL? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 15. Dotyczy Pakietów 17 i 18. Czy w pakietach 17 i 18 Zamawiający wymaga, 
aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem 
posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny 
w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku 
rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co 
pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 16. 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 zamieszczona 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 zgodnie 
z zasadą matematyczną )? 

Odp. Należy przeliczyć do pełnych opakowań w górę. 
 

Pytanie 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek 
zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast 
kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. 
Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i 
odwrotnie. ? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie 18. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek 
zamiast fiolek i odwrotnie, ampułko-strzykawek zamiast ampułek i odwrotnie, ampułko-
strzykawek zamiast fiolek i odwrotnie? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie  19. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 12 (Hippocastani seminis 
extractum siccum) wycenę preparatu o wielkości opakowania 40 szt w ilości 1 
opakowania, ponieważ taki jest dostępny? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 20. Czy Zamawiający ze względu na zakończoną produkcje wykreśli z pakietu nr 
1 poz. 37 (pyridoxinum amp)? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku zaprzestania lub braku produkcji 
danego preparatu podać jego ostatnią cenę i zamieścić informację o tym pod 
pakietem. 
 

Pytanie 21. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 22, 23.Czy Zamawiający wymaga, aby 
zaoferowany produkt był przechowywany  w temperaturze pokojowej w związku z 
tym, że na rynku polskim zarejestrowane i dostępne  są produkty, które mogą być 
przechowywane poza lodówką?” 
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 22. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 10, 11 Czy Zamawiający wymaga, aby leki 
w poz.10, 11  pochodziły od jednego producenta? 

Odp. Zamawiający wymaga. W pakiecie 2  w poz. 10 i 11 jest ta sama substancja w 
różnych dawkach. Lek z poz. 11 stanowi kontynuacje leczenia lekiem z poz. 10. 
 

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 2 poz. 44. W związku z zakończoną produkcją 
prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku zaprzestania lub braku produkcji 
danego preparatu podać jego ostatnią cenę i zamieścić informację o tym pod 
pakietem. 
 

Pytanie 24. Czy Zamawiający w pozycji  pozycja  1 pakiet 342 dopuści produkt Citra 
Lock  4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)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? 
Odp. Zamawiający informuje, że nie ma takiej pozycji w pakiecie 1.  
 
Pytanie 25. Czy Zamawiający w pozycji  pozycja  1 pakiet 342 dopuści produkt o 
pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?   
Odp. Zamawiający informuje, że nie ma takiej pozycji w pakiecie 1.  
 
Pytanie 26. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia 
Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 
oraz utr. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odp. Zamawiający zmienia zapisy w § 4 ust. 9 i 12 i ustala 4-dniowy termin na 
rozpatrzenie reklamacji. 
 

Pytanie 27. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 
postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2: 

Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących 
wypadkach i wysokościach:  
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a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z 
zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia, lecz nie 
mniej niż 20zł, za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości brutto 
danego zamówienia; 

Odp. Zapisy pozostają bez zmian. 

b) w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad 
(pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,5% 
wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 20zł, za każdy 
dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru; 

Odp. Zapisy pozostają bez zmian. 

c) za zaoferowanie leku niezgodnego z Dyrektywą, o której mowa w §1 ust.4 
niniejszej umowy zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 150 zł za 
każdy stwierdzony przypadek 

Odp. Zapisy pozostają bez zmian. 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie. 

Odp. Zamawiający zmienia zapisy we wzorze umowy. § 6 ust. 2 pkt d. przyjmuje 
brzmienie: za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci karę  w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie. 
 

Pytanie 28. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy 
zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail 
Wykonawcy? 

Odp. Zapis o dostarczeniu faktur drogą elektroniczną znajduje się w § 3 ust. 6 
wzoru umowy. Zamawiający uzupełni go o adres poczty e-mail, na który należy 
przesyłać faktury. 
 Z poważaniem  

                                                               z-ca DYREKTORA 

                                                              Izabela Kiełbalska 


