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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy produktów leczniczych
ujętych w 19 zadaniach asortymentowych” – znak sprawy NZ/60/D/P/L/2021
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja
Zamówień Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do
Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Do 2 ust. 3 projektu umowy. Ze względu na stan epidemii i wzmożone środki ostrożności prosimy o
wydłużenie czasu dostaw zwykłych do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawy do 2 dni roboczych tylko dla zadań 4, 5, 6, 12, i 13
2. Do §3 ust. 5 oraz §8 ust. 3 pkt 4 projektu 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 stratą 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?
Odpowiedź: Przy wycofaniu z obrotu i braku możliwości dostarczenia zamiennika (lek nie ma
zamiennika) taki przypadek będzie traktowany jako niemożność wykonania zobowiązania z przyczyn za
które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku, gdy lek ma zamiennik jego cena nie
może być wyższa niż preparatu ujętego w umowie.
3. Do §3 ust. 9 projektu 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."
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do §3 ust. 9 wnioskowaną treść.
4. Do §7 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary
umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru, poprzez wprowadzenie zapisu o
karze w wysokości 1% wartości NIE DOSTARCZONEJ w terminie części przedmiotu zamówienia za
każdy dzień opóźnienia, a nie od całości zamówienia, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto
niniejszej umowy za pojedynczy przypadek opóźnienia?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
5. Do §7 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary
umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru podlegającego reklamacji poprzez
wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości NIE DOSTARCZONEJ w terminie części
przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji za każdy dzień opóźnienia, a nie od całości
zamówienia, nie więcej jednak niż 1 % wartości brutto niniejszej umowy za pojedynczy przypadek
opóźnienia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
6. Do §7 ust. 3 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §7
ust. 3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek,
kilogramów, gramów, millitrów, litrów, 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)?
Odpowiedź: Zamawiający określił sposób postępowania w pkt. 21.2 SWZ.
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. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z wyjątkiem zamiany z postaci doustnej zwykłej na o
przedłużonym uwalnianiu i odwrotnie.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i
odwrotnie , fiolek na butelki , flakony i odwrotnie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego
produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź: Zamawiający określił sposób postępowania w pkt. 21.2 SWZ.
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 223. Czy Zamawiający dopuści wycenę 10. 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.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany preparat, prawidłowe ilości należy
przeliczyć zgodnie z postanowieniami pkt. 21.1 SWZ.
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 218. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to
przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 18,19
Czy Zamawiający wymaga, aby leki pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo
– cenowy.
Dotyczy pakietu nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroxymu
50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½’’, 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru
akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania
dokomorowego w chirurgii zaćmy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Dotyczy pakietu 2 poz. 45 . Czy Zamawiający miał na myśli do wyceny w dawce 15mg?
Odpowiedź: Tak
Dotyczy pakietu 2 poz.68 . Czy Zamawiający miał na myśli do wyceny w dawce 15 g?
Odpowiedź: Tak
Dotyczy pakietu 2 poz.104. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w postaci kapsułek mękkiich?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy pakietu 2 poz.104. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w postaci tabletek o
przedłużonym działaniu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający zwraca uwagę, iż pytania nr 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 dotyczą zadania nr 3.
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 3 poz. 191 w przedmiotowym
postępowaniu:
1.
Czy w Zadaniu 3 poz. 191 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również
zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces
boulardii w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość
przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość
żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym
badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją
galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 3 poz. 246 w przedmiotowym
postępowaniu:
2. Czy w Zadaniu 3 poz. 246 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe,
liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu
Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w
opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę
opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
Pakiet 7, poz. 1 Czy w związku z brakiem na rynku wymaganego leku Zamawiający dopuści
zaoferowanie leku Calsiosol, 95,5 mg/ml 5 ampułek po 10ml roztwór do wstrzykiwań/do infuzji? Czy
ilość w związku z powyższym zostaje bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ilości pozostają bez zmian.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zamiennie preparatów tj. tabletek, tabletek powlekanych,
drażetek, kapsułek, tabletek o przedłużonym uwalnianiu oraz ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z wyjątkiem zamiany postaci doustnej zwykłej na o
przedłużonym uwalnianiu i odwrotnie.
Czy pakiecie 7, poz. 2 i 3 oraz pakiecie 8 poz. 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku
obcojęzycznego dopuszczonego do obrotu na podstawie jednorazowego zezwolenia Ministra Zdrowia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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