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Parczew, 14.03.2018 r. 
  
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/4/2018 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawy produktów leczniczych, surowców 
farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego 

  
 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze 
zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:  

 
 
 
     W Załącznika nr 2 do Siwz Formularz cenowy w Zadaniu nr 17 poz. 1 było:  

Lp Substancja czynna 
Nazwa 

produktu 
leczniczego 

Dawka,postać,ilość w 
opakowaniu. 

jedn. 
miary 

ilość 

1 Bupivacaini hydrochloridum   
roz.do wstrzk.5mg/ml a 4ml 
x 5amp  

op 10 

 
 
 
     Dnia 14.03.2018 r. Formularz cenowy w Zadaniu nr 17 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

Lp Substancja czynna 
Nazwa 

produktu 
leczniczego 

Dawka,postać,ilość w 
opakowaniu. 

jedn. 
miary 

ilość 

1 Bupivacaini hydrochloridum   
roz.do wstrzk.5mg/ml a 4ml 
x 5amp pakowany w 
jałowe blistry 

op 10 

 

 
 
 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 
Wykonawcę. 
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Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 dotyczy Zadania nr 17 poz. 1 
Czy Zamawiający w Zadanie 17 - produkty lecznicze - poz. 1 (Bupivacaini hydrochloridum, roz.do 
wstrzk.5mg/ml a 4ml x 5amp) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zadaniu 17 pozycja 1 aby produkt pakowany był w jałowe 
blistry (modyfikacja siwz). 
 

Pytanie 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na 
tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i 
odwrotnie?  

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i wzorem umowy (zał. 5 do SIWZ). 
 
Pytanie 3  
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość  opakowań handlowych w 
przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, 
kilogramów itp.), niż umieszczone 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: Zgodnie z siwz i wzorem umowy (zał. 5 do SIWZ) należy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę. 
 
Pytanie 4  
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku 
produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i 
informacji pod pakietem?  

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i wzorem umowy (zał. 5 do SIWZ). 
 

Pytanie 5  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił 
ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie 
wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie 
z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków 
zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 umowy. Czy z związku z 
tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?  

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i wzorem umowy (zał. 5 do SIWZ). 

 
Pytanie 6  
Do treści §1 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą 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." 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz i wzorem umowy (zał. 5 do SIWZ). 

 
Pytanie 7  
Do treści §1 ust.8 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: Zgodnie z siwz i wzorem umowy (zał. 5 do SIWZ). 
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Pytanie 8 
Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 6 poz. 3 był preparat Makrogol  74 g x 50 saszetek 
(PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie 
Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do 
kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 

 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 6 poz. 3 był preparat Makrogol (74 g x 50 saszetek, 
PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 

 

Pytanie 10 
Czy, w zadaniu 6 poz. 116, Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER 
Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 

 

Pytanie 11 
Proszę o wydzielenie z zadania 3 pozycji 51 (immunoglobulinum humanum tetanicum) do 
odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 12 
Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 77 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 
(Kalii chloridum 15% 20ml) w postaci ampułek bezigłowych z końcówką luer lock, które w sposób 
znaczący redukują możliwość skaleczenia się personelu medycznego oraz zmniejszają koszty 
przygotowania leków we wlewach dożylnych? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycje 7, 8 produktu leczniczego 
(Paracetamol) we fiolkach? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 1,2,4, co pozwoli na 
przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie 
uzyskanie niższej cenowo oferty? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 4 hydroksyetyloskrobii 
6% zawieszonej w NaCl? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 w pozycjach 15, 16 mannitolu 
20% w butelkach szklanych?  
Mannitol jest stosowany głównie na oddziałach neurologicznych w przypadku obrzęku mózgu, w 
celu wymuszenia diurezy. Jeśli mamy obrzęk mózgu, bardzo ważne jest aby dostarczyć lek 
zmniejszający obrzęk w jak najmniejszej objętości, każda dodatkowa objętość płynu zwiększa 
obrzęk. Dlatego powszechnie stosowany jest Mannitol 20%, a nie 15%. Dla osiągnięcia tego 
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samego efektu klinicznego należy podać większą ilość Mannitolu 15% niż Mannitolu 20%, co  jest 
niekorzystne u pacjentów z obrzękiem. 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 17 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycji 17 płynu do irygacji pod 
nazwą Versylene Fresenius NaCl 0,9 % 500 ml butelka zakręcana? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 18 
Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycjach 18-21 wymaga opakowania butelka z dwoma 
portami? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 19 
Czy Zamawiający w pakiecie 12 w pozycjach 18-21 wymaga, aby porty nie wymagały dezynfekcji 
przed pierwszym użyciem? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycji 23 płynu Ringera 
Fresenius w opakowaniu butelka z dwoma portami niewymagającymi dezynfekcji przed 
pierwszym użyciem? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycji 24 opakowania butelka z 
dwoma portami? 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 26 płynu Benelyte - 
jedynego na rynku płynu pediatrycznego wieloelektrolitowego zgodnego z zapisami 
Europejskiego Konsensusu Okołooperacyjnej Terapii Płynowej u Dzieci, zwierającego 1% 
glukozę, Na + 140 mmol/l, zarejestrowanego od 1 dnia życia dziecka? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 pozycja 30 witamin 
rozpuszczalnych w wodzie (Soluvit N) i tłuszczach (Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych 
osobno?  
Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 
służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu 
witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże 
witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań , NaCl 0,9%. Preparat Vitalipid 
N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia 
pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
      

Pytanie 24 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu 
na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
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Pytanie 25 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust. 1: 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów i w wysokości:  

1) 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego produktów złej jakości, za 
każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową, jednak nie mniej niż 
10,00 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych produktów; 

2) 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w 
dostawie ponad terminy określone w §1 ust. 2, jednak nie mniej niż 10,00 zł oraz nie 
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia; 

3) 0,2% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania produktów objętych niniejszą 
umową (zamówieniem), zgodnie z §1 ust. 11, ponad termin wyznaczony przez 
Zamawiającego w §1 ust. 2 niniejszej umowy jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 
zamówienia, którego dotyczą niedostarczone dokumenty. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z siwz. 
 
 

 
 
 
 

Podpisał: 
        

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 

 


