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LAS-50/130/1-PN/3-2016       Rybnik, dnia 21.04.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (zamówienie nr 
LAS-50/130-PN/5-2016) 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 30.03.2016 r., nr 2016/S 062-106668 

 

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniami, zama wiający udziela 
poni ższych odpowiedzi.   

 

Pytanie 1:  „Czy w pakiecie nr 24 poz. 1 (Fluorouracilum)  Zamawiający wymaga, aby produkt 
leczniczy był tego samego wytwórcy co Acidum Levofolinicum (pak. 24 poz. 2) , w związku 
z możliwością ich mieszania w jednym wlewie dożylnym zgodnie z posiadanymi badaniami?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.  
 
Pytanie 2:  „Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny jednostkowej netto za 

jednostkę miary z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w specyfikacji istotnych war unków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu. Zgodnie ze specyfika cją istotnych warunków zamówienia (pkt 
III.a.7) cena jednostkowa netto oraz 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 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 
objęte 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 opakowania 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 ro dziłoby 
konieczno ść wprowadzenia zasad zaokr ąglania liczby opakowa ń. Żądanie zaokr ąglenia do peł-
nego opakowania w gór ę skutkuje praktycznie brakiem porównywalno ści ofert na przed-
miotowym poziomie dokładno ści, natomiast dopuszczenie liczby opakowa ń w postaci ułamka 
dziesi ętnego nie jest adekwatne do sposobu realizacji umow y (zakup pełnych opakowa ń). 
Dopuszczenie zwi ększenia dokładno ści podania ceny jednostkowej netto wypływa jedynie na wy-
bór wykonawcy w procedurze przetargowej, natomiast kwota zapłacona przez zamawiaj ącego 
każdorazowo po dostawie kolejnej partii i tak b ędzie musiała zosta ć zaokr ąglona na fakturze 
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 
podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zwraca szczególn ą uwagę 
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wykonawców na zawarte w niej informacje dotycz ące sposobu wypełnienia formularza oferty 
(pkt III.b.1) oraz sposobu obliczenia ceny oferty ( pkt VI). 
 
Pytanie 3:  „Czy w celu unikni ęcia strat  finansowych szpitala zwi ązanych z nierozliczeniem 

utraconej porcji leku zamawiaj ący wymaga zaoferowania preparatu Pemetrexed  
w dawkach 100mg, 500mg i 1000mg,  aby móc zoptymali zować dawkę wymagan ą do 
przeliczenia w MG na m2 powierzchni ciała<<? ” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym,  na etapie realizacji umowy Zamawiaj ący 
będzie dokonywał zamówie ń stosownie do swoich potrzeb, w dawkach zadeklarowa nych 
w formularzu cenowym i dost ępnych u Wykonawcy. 
 
Pytanie 4:  „Czy zamawiaj ący wymaga zaoferowania preparatu Pemetrexed 100mg, 500mg, 

1000mg  od tego samego producenta w celu zapewnieni a optymalnego i zasadnego 
ekonomicznie zu życia leku wg. przelicznika MG na m2 powierzchni cia ła?” 

Odpowied ź 4: Zgodnie z pkt. III b specyfikacji istotnych war unków zamówienia w przypadku 
produktów leczniczych zawieraj ących t ę samą substancj ę lecznicz ą (ten sam skład) i t ę samą 
posta ć leku, lecz inn ą dawkę – zamawiaj ący wymaga w ramach danego pakietu przetargowego 
zaoferowania preparatów pochodz ących od jednego producenta.  
 
Pytanie 5:  „Czy Zamawiający wymaga w formularzu cenowym Pakiet nr 13 Octan Glatirameru do 

podania podskórnego 20 mg x 28 amp-strz.  zaoferowania do każdego opakowania, 
pojemnika na zużyty sprzęt ?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń poza wymienionymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i formularzu cenowym.  
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 06.05.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 .  

 
 
 
Egz.: 

1. adresat. 
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