
Świecie, dnia  4 grudnia 2018 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn. DOSTAWY LEKÓW i PŁYNÓW INFUZYJNYCH
(2019) dla  Wojewódzkiego  Szpitala  dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  im.  dr  J.  Bednarza  w  Świeciu,
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  oznaczenie  sprawy  V.271.10.2018 (ogłoszenie  o
zamówieniu DUUE 2018/S 220-503207 z dnia 15-11-2018)

Zamawiający,  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu
zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1. 
„1. Dotyczy § 11 ust. 1 pkt. a i b wzoru umowy – kary umowne
Czy Zamawiający zgodzi się na naliczanie kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części
umowy  oraz  wartości  brutto  zamówionego  i  niedostarczonego  w  terminie  umownym  przedmiotu
umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego
na wykonanie dostawy do dnia faktycznego odbioru.”

Odpowiedź:  Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  zapisów  tego
paragrafu.  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  zgodnie  z  art.  353(1)  kodeksu  cywilnego  strony
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść
lub  cel  nie  sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie  ani  zasadom
współżycia  społecznego.   Przepisy  prawa  nie  wskazują  w  jakiej  wysokości  mogą  być
zastrzegane  kary  a   zapis  umowy  nie  wyklucza  możliwości  skorzystania  z  instytucji
miarkowania kary umownej w razie gdy wystąpi sytuacja określona w art. 484 § 2 kodeksu
cywilnego.
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Pytanie 2.
„Czy  zamawiający dopuści  w pakiecie 9  poz.148,  149  wycenę Trilacu produktu  leczniczego OTC
spełniającego te  same cele,  w skład  którego  wchodzą  wyselekcjonowane  szczepy żywych  kultur
bakterii  probiotycznych z rodzaju  Lactobacillus acidophilus (La-5),  Lactobacillus delbrueckii  subsp.
bulgaricus (Lb-Y27),  Bifidobacterium lactis (Bb-1 2) przeznaczonego do stosowania u dzieci  (brak
dolnej  granicy  wieku)  i  dorosłych,  opakowanie  zawiera  20  kapsułek,  po  przeliczeniu  kapsułek  na
odpowiednią liczbę opakowań? ”

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania w pak. 9 poz. 148 i 149 produktów zgodnie
z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie 3.
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  1  pozycji  6  produkt leczniczy  Piperacillin/Tazobactam  w
opakowaniu typu 10 fiolek?”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 4.
„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 48 produkt Kalium Chloratum 20 ml w opakowaniu
typu 20 ampułek?”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość,  przy czym należy ilość opakowań
odpowiednio przeliczyć, tak aby była zgodna z SIWZ.

Pytanie 5.
„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 49 produkt Kalium Chloratum 10 ml w opakowaniu
typu 20 ampułek?”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość,  przy czym należy ilość opakowań
odpowiednio przeliczyć, tak aby była zgodna z SIWZ.

Pytanie 6.
„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 54 produkt Metamizol 5 ml w opakowaniu typu 10
ampułek?”

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.

Pytanie 7.
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  8  pozycji  70  produkt  Natrium  Chloratum  0,9%  10  ml  w
opakowaniu typu 50 ampułek?”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość,  przy czym należy ilość opakowań
odpowiednio przeliczyć, tak aby była zgodna z SIWZ.

Pytanie 8.
„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 pozycji  193 produkt leczniczy Paracetamol w opakowaniu
typu 10 fiolek?”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
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Pytanie 9.
„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 pozycjach 12, 13, 14 produkty w opakowaniu typu KabiPac
pakowane po 10 sztuk?”

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 10.
„Pakiet 9 pozycja 114
Czy Zamawiający dopuści produktCitra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej
ampułki  x  5ml  z  systemem  Luer  Slip,  Luer  Lock  skuteczność  potwierdzona  wieloma  badaniami
klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika
i/lub  portu  dożylnego  ograniczając  krwawienia  (  pacjenci  z  HIT  ),  stosowany  jako  skuteczne  i
bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 11.
„Pakiet 9 pozycja 114
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem
zamawianej ilości? ”

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 12.

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyłącza z pakietu nr 3 pozycję 93. i tworzy osobny pakiet nr
21.

Pytanie 13.
Dotyczy: V. 271. 10. 2018, Pakiet nr 9, pozycja 114

„Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-
strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej
drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada
klinicznie  udokumentowane  działanie  przeciwzakrzepowe  i  przeciwbakteryjne.  Nie  wiąże  się  z
ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów
z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i
port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika
wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych
strzykawek może nie spełniać tego warunku i  wynosić 39 psi  (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie
napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak
zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz
igieł  które  w konsekwencji  podnoszą  koszty  leczenia  pacjenta  i  wydłużają  czas pracy personelu
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medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu
krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza
przed  tworzeniem  skrzepu  i  nie  ogranicza  przepływowi  krwi.  Opakowanie  zawiera  pojedyncze
ampułko-strzykawki  aseptycznie  zamknięte  brak  cząstek  podczas  otwierania  opakowania
( zachowane sterylne pole ) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.”

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.

Pytanie 14.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 114 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie  pozycji  stworzy  Zamawiającemu  możliwości  na  składania  ofert  konkurencyjnych  co
przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 15.
„Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 5.3? Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest użyczenie
leków, ich najem, ani sprzedaż na próbę. Własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą jego
wydania. Zapis o możliwości  zwrotu zamówionych i  przyjętych produktów jest  rażąco sprzeczny z
naturą stosunku prawnego łączącego strony,  a  także,  z  uwagi  na przedmiot  dostaw (leki)  naraża
Wykonawcę na rażącą stratę, gdyż produkty te nie będą nadawać się do dalszej odsprzedaży.”

Odpowiedź:  Z par. 5.3 nie wynikają takie zapisy, Zamawiający rozumie jednak, iż chodzi o
zapis par. 7.3 ponieważ tam się one znajdują. Towar w aptece szpitalnej przechowywany jest
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wg  wiedzy  Zamawiającego  prawo
farmaceutyczne  nie  zabrania  zwrotu  leków  nie  posiadających  wad  do  hurtowni
farmaceutycznej, proszę zauważyć, iż w umowie wskazano, iż Zamawiający dostosuje się do
wewnętrznych reguł Wykonawcy. Zamawiający nie wykreśli tego zapisu. 

Pytanie 16.
Czy Zamawiający w par. 9.4 wpisze, że zmiana stawki VAT wchodzi w życie automatycznie, z dniem
wejścia w życie danego aktu prawnego? Jest to okoliczność niezależna od stron; nadto oczekiwanie
na akceptację i podpisanie aneksu może narazić Wykonawcę na rażącą stratę.

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający zmienił par. 9 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) .

Pytanie 17.
Czy  Zamawiający  wykreśli  zapis  par.  9.6,  9.7  i  9.8  względnie  zamieni  obowiązek  na  prawo
dostarczenia  leku  zamiennego?  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.

Odpowiedź:  Nie.
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Pytanie 18.
Czy  Zamawiający  w  par.  11.1.b  wprowadzi  zasadę,  że  kara  umowna  naliczana  jest  od  wartości
opóźnionej dostawy, a nie całej umowy? Obecny zapis wprowadza karę umowną w kwocie rażąco
wygórowanej.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wykreśli tego zapisu. Zasada swobody umów wynikająca z
kodeksu cywilnego dopuszcza taki rodzaj zapis.   

Pytanie 19.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.

Pytanie 20.

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 149

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.
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Pytanie 21.

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 149

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.

Pytanie 22.

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 148

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.
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Pytanie 23.

Dotyczy pakietu nr 13:

„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Pakiecie nr 13 w pozycji nr  1,2,3,4,5,8,9,10,17

preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, 
ponieważ:

 zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie 
ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie 
wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio 
do organizmu pacjenta 

 redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz 
zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony 
pacjentów 

 worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo 
chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją 

 koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji 
opróżnionych butelek 

 składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni 
magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca? 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.”

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.

Pytanie 24.

Dotyczy pakietu nr 13:

„Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w Pakiecie nr 13 w pozycji nr 15 i 16 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu 
typu worek Viaflo o ponieważ: 

 Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie 

co Mannitol 20%

 Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych)
od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania 

w temperaturze pokojowej

 Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, 
pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego 
ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu 

 Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji  
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 Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania 

 Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu 
podczas kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu. 

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli
Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi 
prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.”

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w
SIWZ.
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