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LAS-276/1-PN/52-2017      Rybnik, dnia 30.05.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawy produktów farmaceutycznych (zamówienie nr LAS-276-PN/52-2017 ) 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 23.05.2017 r., pod nr 509218-N-2017 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający w par. 2.2 wysłuży godziny pracy apteki z godz. 10,00 do np. 14.35, tak, 

jak godziny zamówień? tak krótki czas pracy apteki powoduje, że dostawy te muszą być 
realizowane danego dnia zawsze  pierwszej kolejności, co wymaga indywidualnego 
opracowania marszruty i zwiększa koszty po stronie Wykonawcy. Faworyzuje nadto 
lokalnych dostawców, co narusza zasadę równego udziału stron w postępowaniu”. 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.2 frazę: „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy 

dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy.”? 
Wraz z dostarczeniem towaru Wykonawca dołączy fakturę zawierającą powyższe 
informacje.  Dołączanie kolejnych dokumentów stanowić będzie obciążanie Wykonawcy 
kolejnymi obowiązkami niezwiązanymi z przedmiotem umowy.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do 
wzoru umowy.  Jednocze śnie  zamawiaj ący  wyja śnia,  że  jeżeli  faktura  zawieraj ąca  ww.  dane  
będzie doł ączona  do  dostawy  -  b ędzie  ona  dokumentem  spełniaj ącym  ww.  wymogi;  nie  
ma  wtedy potrzeby doł ączania odr ębnego dokumentu.  
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 3.3 tiret 1 z 48 godzin do 3 dni 

roboczych? Rozpatrzenie reklamacji wymaga weryfikacji całego procesu dostawy i kontaktu 
z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w tym procesie, a następnie dostarczenia 
towaru Zamawiającemu. Wykonanie tego w terminie krótszym jest niemożliwe.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  

 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.1 z 2% do wartości 

max. 0,2%?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.   
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.2 z 10% do 

wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.” 
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Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.   
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 5.4 z 10% do 

wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.   
 
Pytanie 7:  „Dotyczy Pakietu nr 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu 

równowa żnego  <LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + 
HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 
2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100ml > będącego wyrobem medycznym  o pojemności 
zgodnej z opisaną w SIWZ?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia 
oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawc a zaoferował . 
Zamawiaj ący  wyja śnia  dodatkowo,  że  załącznik  2  (zezwolenie  wymagane  ustaw ą z dnia  6  
września  2001  r.  -  Prawo  farmaceutyczne)  wymagany  jest  odpowiednio  do  zawarto ści 
danego  pakietu.  Je żeli  wykonawca  zaoferuje  –  zgodnie  z  opisem  p rzedmiotu  zamówienia  
– asortyment  zakwalifikowany  nie  jako  produkt  leczniczy  –  zamawiaj ący  nie  oczekuje  ww.  
zezwolenia. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy Pakietu nr 15 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy dany produkt nie 

wymaga uprawnienia na obrót środkami farmaceutycznymi (jest wyrobem medycznym), 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że 
ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący  wyja śnia,  że  załącznik  2  (zezwolenie  wymagane  ustaw ą z dnia  6  
września  2001  r.  -  Prawo  farmaceutyczne)  wymagany  jest  odpowiednio  do  zawarto ści 
danego  pakietu.  Je żeli  wykonawca  zaoferuje  –  zgodnie  z  opisem  p rzedmiotu  zamówienia  
– asortyment  zakwalifikowany  nie  jako  produkt  leczniczy  –  zamawiaj ący  nie  oczekuje  ww.  
zezwolenia. 
 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający w zadaniu 11 pozycji 1 i 2, dopuści produkt leczniczy w opakowaniu typu 

fiolka?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia 
oferty, tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawc a zaoferował . 
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Pytanie 10: „Czy Zamawiający w pakiecie Nr 6 poz. 1 (Bupivacaine hchl 0,5% roztwór hiperbaryczny 
do znieczuleń podpajęczynówkowych) wymaga zaoferowania produktu pakowanego 
w jałowe blistry ?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia-dopuszcza zaoferowanie 
rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
 

Pytanie 11:  „Pakiet 1, poz. 27 Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu 
EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego, konfekcjonowanym w postaci kapsułek z taką samą zawartością 
probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii (250 mg), w opakowaniach x 20 kaps. – 
po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. Oferowane kapsułki mogą być 
łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości płynów i podawana 
w formie doustnej zawiesiny.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie preparatu opisanego w pyt aniu.  
Jednocze śnie zamawiaj ący informuj ę, iż opisany w pytaniu preparat spełnia wymagania 
zamawiaj ącego, jednak wymaga wyceny jednostki miary wskazane j w formularzu cenowym - 
tj. kapsułki 
 
Pytanie 12:  „Pakiet 15 pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści żel w aplikatorze w formie ampułkostrzykawki o pojemności 
10ml?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w zakresie uj ętym w pytaniu . 
 
Pytanie 13:  „Pakiet 15 pozycja 1 

W związku z tym, że żel  stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na 
uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność 
chlorheksydyny?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia-dopuszcza zaoferowanie 
rozwi ązania opisanego w pytaniu.  
 
Pytanie 14: „ Pakiet 15 pozycja 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowego żelu nawilżającego z lidokainą w 
bezlateksowych ampułkostrzykawkach, sterylizowanych parą wodną ?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza opisanymi w formularzu 
cenowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówi enia-dopuszcza zaoferowanie 
rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 15 : „pakiet 1, poz. 27: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga leku w postaci 

saszetek czy kapsułek?” 
Odpowied ź 15: Zamawiający nie zmienia zapisów formularza cenowego, tj. wymaga aby zaoferowany 
produkt był w postaci kapsułek.  
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Pytanie 16: „Czy Zamawiający wyraz zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do czterech 
miejsc po przecinku?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych war unków 
zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu. Zgodnie z e specyfikacj ą istotnych warunków 
zamówienia (pkt III.a.7) cena jednostkowa netto ora z warto ść netto i brutto powinny by ć 
wyra żone z dokładno ścią do 0,01 zł. Umowa b ędzie realizowana partiami, sukcesywnie – 
wg bie żących potrzeb zamawiaj ącego. Zwi ększenie dokładno ści podania ceny jednostki miary 
netto do czterech miejsc po przecinku miałoby swoje  uzasadnienie tylko w przypadku, gdyby 
dostawa ka żdej partii była realizowana w ilo ści stanowi ącej wielokrotno ść 100 jednostek miary, 
co w praktyce jest niemo żliwe, ju ż choćby ze wzgl ędu na fakt wyst ępowania ró żnych opakowa ń 
handlowych, ponadto całkowite ilo ści obj ęte umow ą też często nie stanowi ą wielokrotno ści 
liczby 100. Ze wzgl ędu na zró żnicowanie rynku pod wzgl ędem opakowa ń handlowych formularz 
nie zawiera tak że kolumny, w której wymagane byłoby podanie ceny op akowania handlowego. 
W przypadku wykonawców oferuj ących lek w opakowaniu handlowym zawieraj ącym liczb ę 
sztuk, przez któr ą całkowita ilo ść jednostek miary obj ętych umow ą nie jest podzielna – 
wprowadzenie takiej kolumny rodziłoby konieczno ść wprowadzenia zasad zaokr ąglania liczby 
opakowa ń. Żądanie zaokr ąglenia do pełnego opakowania w gór ę skutkuje praktycznie brakiem 
porównywalno ści ofert na przedmiotowym poziomie dokładno ści, natomiast dopuszczenie 
liczby opakowa ń w postaci ułamka dziesi ętnego nie jest adekwatne do sposobu realizacji 
umowy (zakup pełnych opakowa ń). 
Dopuszczenie zwi ększenia dokładno ści podania ceny jednostkowej netto wypływa jedynie 
na wybór wykonawcy w procedurze przetargowej, natom iast kwota zapłacona przez zamawia-
jącego ka żdorazowo po dostawie kolejnej partii i tak b ędzie musiała zosta ć zaokr ąglona na fak-
turze do dwóch miejsc po przecinku, co spowoduje, że w praktyce b ędzie ona odbiega ć od ceny 
wynikaj ącej z cen jednostkowych ustalonych w przetargu. W t ej sytuacji zamawiaj ący podtrzy-
muje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówie nia i zwraca szczególn ą uwagę wyko-
nawców na zawarte w niej informacje dotycz ące sposobu wypełnienia formularza oferty (pkt 
III.b.1) oraz sposobu obliczenia ceny oferty (pkt V I). 
 
Pytanie 17: „Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym 

LAS-276-PN/52-2017, w pakiecie (zadaniu) PAKIET 1 Produkty lecznicze, w pozycji 27 
dotyczącej >>Saccharomyces boulardii 250 mg<< dopuszcza możliwość zaoferowania 
preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsułek producenta Novascon 
Pharmaceuticals? Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami 
hurtownie- konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej 
dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie preparatu opisanego w pyt aniu.  
Jednocze śnie zamawiaj ący informuj ę, iż opisany w pytaniu preparat spełnia wymagania 
zamawiaj ącego, jednak wymaga wyceny jednostki miary wskazane j w formularzu cenowym - tj. 
kapsułki 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 02.06.2017 r. do g odziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 11.30.  
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 


