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W S Z Y S C Y 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie nr 1- Projekt umowy  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił 
ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie 
wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. 
Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia 
warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 i ust.5 oraz 
§10 ust.2 pkt 4) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w 
umowie?  
Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. Jednocześnie informuję, iż z 
uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości 
hospitalizowanych pacjentów, jak również jakie produkty lecznicze będą niezbędne 
w trakcie hospitalizacji. Zatem Zamawiający w siwz podał maksymalną ilość 
poszczególnych produktów, zastrzegając sobie w ten sposób prawo realizowania 
zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych 
środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, 
określając jednocześnie, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie 
przekroczy 20% całości zamówienia. W związku z powyższym, określił również iż 
zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych 
pozycji różnić się ilościowo od podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna 
wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wykonawcy w danym 
pakiecie. Zamawiający uwzględnił powyższe zarówno w opisie przedmiotu 
zamówienia pkt 3 siwz ( w tym także we wzorze umowy) jak również w ogłoszeniu 
o zamówieniu. Ponadto wypełniając  dyspozycję art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy pzp 
(znowelizowanej w dniu 28 lipca 2016 r.) Zamawiający przewidział możliwość takiej 
zmiany oraz określił charakter i warunki wprowadzenia zmian ( wzór umowy par. 10 
ust. ust. 2 pkt. 4). 
Pytanie nr 2- Projekt umowy  
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. 
będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w 
cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności 
ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §1 ust.6 i §10 ust.2 pkt 2), 3) projektu 
umowy)? 
Odp.: Bez zmian.  
 Pytanie nr 3- Projekt umowy  
 Do treści §1 ust.11 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 12-miesięcznego 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 §1 ust.11 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." 



Odp. Bez zmian. 
Pytanie nr 4- Projekt umowy  
Do treści §4 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu 
dostawy do godz.13.30? 
Odp. Nie. Bez zmian. 
Pytanie nr 5- Projekt umowy  
Prosimy o dopisanie do §5 ust.7 projektu umowy:"...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych". 
Odp. Bez zmian. 
Pytanie nr 6- Projekt umowy  
Do treści §6 ust.4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z 
treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do 
odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odp. Bez zmian. 
 Pytanie nr 7- Projekt umowy  
Do  §9 ust.1 pkt a) projektu umowy. Jakimi obiektywnymi względami uzasadnione jest 
obliczanie kary umownej za opóźnienie od całej wartości zamówionej partii towaru, skoro 
opóźnienie dotyczyłoby tylko pewnej części? Jednocześnie prosimy o rozważenie możliwości 
zmiany zapisu §9 ust.1 pkt a) projektu umowy poprzez karę w wysokości 0,5% dziennie ale 
liczonej od wartości NIE DOSTARCZONEGO przedmiotu zamówienia. 
Odp. Bez zmian. 
Pytanie nr 8- Projekt umowy  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.5 poprzez zapis o 
ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części pakietu którego dotyczy? 
Odp. Bez zmian. 
Pytanie nr 9- Projekt umowy  
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku 
możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło 
rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do 
rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 
Wykonawcę (§10 ust.2 pkt 2 i 3) projektu umowy). 
Odp. Bez zmian. 
Pytanie nr 10- Projekt umowy  
Do §10 ust.2 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie  numeru 
katalogowego (który jest wyłącznie numerem wewnętrznym, nadawanym przez producenta 
lub dystrybutora), numerem kodu EAN, który jest powszechnie używany i jednoznacznie 
określa przedmiot zamówienia? 
Odp.: Tak 
Pytanie nr 11 
1. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom 
Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 w 
pozycji  nr 3 i 6 preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy 
rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy 
rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit 
rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany 
pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie i utworzenie jednej pozycji w 
osobnym pakiecie. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla 
zamawiającego korzystne cenowo. 
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycji 2 produktu Dextran 10% 
500ml w butelce szklanej? 
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycji 3 i 4 produktu Mannitol 
20% Fresenius w butelce szklanej? 
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycji 23 produktu 
leczniczego w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami? 



Odp.: Nie. 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 pozycji 29 produktu 
leczniczego we fiolce? 
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 16 
Dotyczy § 9 ustęp 5 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie podstawy do 
ustalenia wysokości kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego 
pakietu?  
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów : 
fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie  ? 
Odp.: Tak, za wyjątkiem pakietu nr 1 poz. 277. 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast 
tabletek powlekanych i odwrotnie?  
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, 
miękkich) i odwrotnie.  
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. ? 
Kapsułek (w tym twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie.? 
Tabletek zamiast tabletek powlekanych ? 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 19 
Proszę Zamawiającego o informację, czy w przypadku , gdy dany preparat nie jest już 
produkowany lub zakończył się jego rejestr lub czasowo jest niedostępny ze względu na 
problemy produkcyjne, to czy należy wycenić go w ostatniej cenie i  umieścić pod pakietem 
stosowną informację ? 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 20 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 71. (1.)  
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, 
zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, 
co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, 
aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt 
Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z 
wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu 
glukozy? 
Odp.: Dopuszcza nie wymaga. 
Pytanie nr 21 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 193.  
Czy 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.: Dopuszcza nie wymaga. 
Pytanie nr 22 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 192.  
Czy 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.: Dopuszcza nie wymaga. 
Pytanie nr 23 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 257.  
1.) 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?  
2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - 
Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?  
Odp.: Dopuszcza nie wymaga. 
Pytanie nr 24 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 119.  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do 
wstrz.,10amp 



Odp.: Tak. 

 

Pytanie nr 25 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 258 

Czy Zamawiający dopuści  wycenę 2 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, 

który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo 

Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , 

którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną 

odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  

uzasadnienia merytorycznego. 

Odp.: Nie. Ze względu na indywidualne potrzeby pacjentów ( nie wszyscy pacjenci 

mogą przyjąć 4l płynu i źle go tolerują). 

Pytanie nr 26 Dotyczy pakietu nr 1 poz. 149.  

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g- 20 

op., który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty? 

Odp.: Nie. 

Pytanie nr 27 Dotyczy pak nr 1 poz. 228  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 
sbut. -40 op.? ( Zmiana przez producenta) 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 28 Dotyczy pak nr 1 poz. 7  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Selovita, 500 mg/5 ml,  
roztw.do wstrz., 5 amp – 200 op.? Preparat dostępny tylko na jednorazowe zezwolenie MZ. 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 29 Dotyczy pak nr 1 poz. 224  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu  Plantigmin, 0,5 mg/1 ml, roztw.do wstrz., 6 
amp– 1000 op.? Preparat dostępny tylko na jednorazowe zezwolenie MZ. 
Odp.: Tak. 
Pytanie nr 30 Dotyczy pak nr 1 poz. 224  
Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu: Benodil, 0,5 mg/ml; 2 ml, zaw.do nebul., 20 
amp.? Stosowany m.in. • Pseudokrupu - bardzo ciężkiego zapalenia krtani (Laryngitis 
subglottica) podczas hospitalizacji. ;• Astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub 
inhalatora proszkowego jest niewłaściwe; • Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
(POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest 
uzasadnione. 
Odp.: Dopuszcza nie wymaga – dotyczy pakietu nr 1 poz.45 (błąd zadającego 
pytanie w numerze pozycji. 
Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycja 283 (sevoflurane) dopuści wycenę preparatu 
Sevoflurane Sojourn firmy Bioton (Piramal) 250ml – płyn wziewny,  z nakręcanym 
konektorem  (konektor wielokrotnego użytku) w butelce ze szkła oranżowego typu III?  
Konektor kompatybilny z oferowanymi parownikami, użyczenie i serwis parowników, oraz 
konektorów wliczony w koszt oferty. 
Odp.: Nie. 
Pytanie nr 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 4 poz. Nr 2 i 8, produkcja tych dwóch 
pozycji została zakończona. 
Odp.: Dotyczy pakietu nr 4: produkt poz. nr 2 ( Dextranum 6%) należy wycenić w 

ostatniej cenie i  umieścić pod pakietem stosowną informację.  Produkt poz. 8 

(Theophyllinum) został wydzielony do osobnego pakietu nr 4a, zgodnie z 

modyfikacją SIWZ. Informację o modyfikacji SIWZ Zamawiający zamieścił na 

stronie internetowej. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia zmodyfikowano treść SIWZ i przedłużono termin składania ofert. 
 

Zastępca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska  


