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Rzeszów, 2014.08.22

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy leków różnych, środków kontrastowych, płynów do
żywienia pozajelitowego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 33 immunoglobuliny 2,5% roztworu
immunoglobuliny ludzkiej o zawartości IgG powyżej 95%, IgA poniżej 0,05mg/ml (IgA średnie
0,0043mg/ml) stabilizator maltoza? Rejestracja m.in. w leczeniu Pierwotnych Niedoborów Odporności
(program lekowy), Zespole Guillain-Barre oraz Przewlekłej Zapalnej Polineuropatii Demielinizacyjnej
(CIDP). Dostępne dawki 1g/20ml; 2,5g/50ml; 5g/100ml;10g/200ml.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 25 IMPORT DOCELOWY/LWKI RÓŻNE
pozycji nr 13 z uwagi na czasowy brak dostępności na rynku ww pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu
dla ww 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: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

3.

1. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 7 pozycja 4 i utworzyć nowy pakiet. Umożliwi to
udział w postępowaniu większej ilości oferentów i uzyskanie tym samym oferty o najlepszych parametrach?.
2. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 11 pozycja 23 i 24 i utworzyć nowy pakiet. Umożliwi
to udział w postępowaniu większej ilości oferentów i uzyskanie tym samym oferty o najlepszych
parametrach?.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 23 leku Midanium 5 mg/l ml x
10 amp.?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 24 leku Midanium 15 mg/3 ml x
5 amp.?
Odpowiedź:
Pyt. 1 i 2 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pyt. (wg kolejności) 3 i 4 Zamawiający wyraża zgodę.

4.
Pytanie dot. Pakietu nr 28: Płyny do żywienia pozajelitowego i infuzyjne
1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. 2 Aminosteril KE 10% 500 ml (zakończona produkcja)
wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Vamin 18. Jest to roztwór aminokwasów bez elektrolitów o stężeniu
11,4%. Preparat o doskonałych właściwościach metabolicznych, a dzięki braku elektrolitów łatwo jest
dopasować mieszaninę do potrzeb chorego.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. 8 Intralipid 10% 100 ml worek wyrazi zgodę wykreślenie tej
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pozycji, ze względu na zakończoną produkcję.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 w poz. 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie Intralipidu 20% 100 ml w
butelce szklanej ? Wymagany przez Zamawiającego preparat nie występuje w opakowaniu typu worek.
Pytanie dot. Pakietu nr 39: Mannitol 15%
l. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 39 w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Mannitolu 20% 100 ml w
butelce szklanej?
Odpowiedź:
Pakiet 28
Pyt. 1 i 3 Zamawiający wyraża zgodę
Pyt. 2 Poz. nr 8 należy pozostawić bez wyceny.
Pakiet 39
Pyt. 1 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5.
1) Czy w par. 4 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość skreślenia zapisu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczania faktur w wersji elektronicznej w
każdym czasie trwania umowy w formacie „Datafarm-Malicki" lub równoważnym, umożliwiającym
wczytywanie danych do systemu AMMS-Apteka produkcji Asseco Poland SA."
2] Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci ampułki?
Odpowiedź:
Pyt. 1 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pyt. 2 Zamawiający wyraża zgodę.

6.
Prosimy o wyjaśnienia kto będzie płatnikiem w odniesieniu do zamawianych i 1. Do treści §11 ust.1
projektu umowy prosimy o dodanie sentencji, wynikającej z 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,"
2.
Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
możliwości dostarczenia zamiennika leku 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 §11 ust.2) projektu
umowy?

1.

Odpowiedź: Płatnikiem będzie Zamawiający, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

7.
Zapytanie 1:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 1 i poz. 2 i poz. 3 (Budesonide) wymaga, aby preparat posiadał
zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli?
Zapytanie 2:
Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 poz. 4 (Bupivacaine Spinal 0,5% 4ml x 5 amp.) wymaga zaoferowania
produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź:
Pyt. 1 Zamawiający wymaga zarejestrowanych wskazań w ostrym zapaleniu krtani, tchawicy i oskrzeli.
Pyt. 2 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

8.
Pakiet nr 29, poz. 3
W związku z brakiem na rynku polskim preparatu Visipaque 270mgl/ml fiol. 50 ml, czy Zamawiający wyrazi
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zgodę na zaoferowanie preparatu Visipaque 270mgl/ml fiol. 100ml?
Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę pisarską – ma być Visipaque 270 fiol.100ml w ilości 100sztuk.

9.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 14 i utworzenie nowego pakietu?
2. Proszę o informację jak przeliczyć ilości w przypadku opakowań innych niż określone w Formularzu
cenowym – zaokrąglić do pełnego opakowania, czy dwóch miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Pyt.1 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pyt.2 Ilość należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

10.
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy doda zapis w zakresie zapisów:
§ 3 ust 6
W przypadku nie załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający
może;
1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości dostawy objętej reklamacją za każdy
dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w ust. 5, jednak nie więcej niż 10°/o wartości brutto
przedmiotu umowy objętego reklamacją
§ 5 ust 1
W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiający będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,3 °/o wartości niedostarczonej w
terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dosta w y, jednak nie więcej niż
10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części dostawy.
2. Czy w § 4 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty
wystawienia faktury?
Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
11.
1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie innych wielkości opakowań preparatów niż
wymagane w SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości i zaokrągleniem ewentualnych
ułamkowych ilości do pełnego opakowania w górę, przypadku, gdy przy przeliczeniu innego opakowania
wychodzi liczba ułamkowa?
2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci preparatów z ampułek na fiolki i odwrotnie,
celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie preparaty w innej
postaci niż wymagane przez Zamawiającego?
Pak 1, poz 99 - tylko fiolkę
3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych preparatów,
(tabletek, tabletek powlekanych, tabletek dojelitowych, kapsułek dojetltowych, tabletek drażowanych,
kapsułek, kapsułek twardych), celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku
występują jedynie preparaty w innej postaci niż wymagane przez Zamawiającego?
4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wszelkich braków preparatów po ostatniej cenie i
podanie przyczyny niedostępności pod pakietem?
Pak 1, poz 7 - brak
Pak 1, poz 69 - zakończona produkcja
Pak 1, poz 74 - wygaśnięcie decyzji dopuszczającej
Pak 1, poz 133 - planowane zakończenie produkcji
Pak 1, poz 177 - brak preparatu
Pak 1, poz 253 - wstrzymana produkcja preparatu
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Pak 1, poz 258 - zakończona produkcja
Pak 12, poz 8 - zakończona sprzedaż • Pak 12, poz 15- wstrzymanie obrotu
Pak 29, poz 3 - zakończona produkcja
5.
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 1, poz 162. 163, 164, 165 ze względu na możliwość
złożenia korzystniejszej oferty cenowej.
6.
Czy Zamawiający wymaga, aby preparaty w Pakiecie 4, poz 10 i 11 pochodziły od jednego
producenta?
7.
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu 4, poz 10 i 11 w celu zaoferowania
korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Pyt.1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w opakowaniach innych niż określone w
formularzach cenowych jednak nie większych niż podwójnych w stosunku do tam podanych i wyrażenia
ilości w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.
Pyt. 2 Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 3 Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 5, 6, 7 Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pyt. 4
pakiet 1 poz. 7, 69, 74, 133, 177, 253, 258 należy pozostawić bez wyceny wraz z adnotacją o przyczynie
braku;
pakiet 12 poz. 8 i 15 należy pozostawić bez wyceny wraz z adnotacją o przyczynie braku;
pakiet 29 Zamawiający prostuje omyłkę pisarską – ma być Visipaque 270 fiol.100ml w ilości 100sztuk.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść zapisów SIWZ w wyżej wymienionym
zakresie.
Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz
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