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WSZYSCY 

 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 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 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 

1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 2 poz. 5-9 oraz w 

Pakiecie 4 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 )? 

Odp.: Zgodnie z siwz.  

 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 2 poz. 5-9 oraz w 

Pakiecie 4 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ? 

Odp.: Zgodnie z siwz. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 2 poz. 5-9 oraz w 

Pakiecie 4 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania 

bezpieczeństwa terapii? 

Odp.: Zgodnie z siwz. 

 

4. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 2 poz. 3-4 do oddzielnego pakietu, co umożliwi 

złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych 

cenowo?  

Odp. Bez zmian 

 

5. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga zaoferowania do każdej fiolki kompletu do 

podawania w skład którego wchodzi: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych?  

Odp. W komplecie do każdej fiolki należy zaoferować minimum  1 minispike 

+ 8 strzykawek z igłami.  

 

6. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.6?  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 



Odp.: Bez zmian. 

7. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 1.10? Wykonawca nie jest w stanie 

zagwarantować, że ‘opakowania zewnętrzne’ będą zawierać dane wskazane w tym 

zapisie umowy. Na pewno dane takie są na opakowaniu leku, lecz niekoniecznie na 

opakowaniu transportowym. 

Odp.: Zgodnie z siwz, zważywszy że Zamawiający ma na myśli opakowanie 

producenta leku, a nie opakowanie transportowe 

 
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 
nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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